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Wzapomnianyeh i rzadkich dzi gazetach

dawnych mieszcz si krótsze i dusze
wzmianki kronikarskie, zaj3omniane i ukryte, nie-

raz wane, hib przynajmniej interesujce.

Praca niniejsza zawiera wypisy z gazet kra-

kowskich od chwili, kiedy stale i bez przerwy
wychodz, tj.: od r. 1796, uoone chronologicznie,

aby daway obraz historyi, a waciwie kroniki

krakowskiej od tego roku. Dla uzupenienia obrazu

dodaem tu i ówdzie wzmianki kronikarskie z in-

nych róde, aby wypeni braki gazet, którym nie

zawsze o wszystkiem lub szczerze, wolno byo pi-

sa. Podaj nadto wypisy zdarze porednio Kra-

ków obchodzcych, pierwsze wiadomoci o wyna-
lazkach, repertoar teatralny co do pojawienia si
sztuk charakteryzujcych stan teatru.

Historya dziennikarstwa krakowskiego wy-
maga osobnego opracowania, które wkrótce ogo-
sz. Dla wiadomoci czytelnika tych Avypisów

podaj tu przynajmniej najwaniejsze dane doty-

czce iistoryi dziennikarstwa w Krakowie od jego

pocztku tj. od r. 1661.



Przed r. 1796 nie byo trwaych wydawnictw
czasopimiennycli. W prawdzie ju od XVI poja-

wiay si ulotne pisma, tytuowane „Relacye" „No-

winy", o wanycli wypadkacli, ale pojawiay si
bardzo rzadko, bez adneg-o planu.

Dopiero w r. 1661 pojawia si pierwsza w Pol-

sce staa gazeta mianowicie „Merkuryusz Polski''.

dzieje wszystkiego wiata w sobie zamyl^ajcy dla

informacyi pospolitej, w -l-ce, literami gotyckiemi

„w Kraliowie w kamienicy Szoberowsl^iej na

Wendecie dnia 13 Januarii 1661 Cum pri\ilegio

S. R M."

Nieznajomy redaJvtor zapowiedzia: „nienaga-

nion podobno lub now dotd w Polsce rzecz

przedsibior, gdym umyli wieku teraniejszego

wiadomoci przyl^adem obcycli narodów co ty-

dzie do druku podawa etc."

W maju 1661 przenioso si wydawnictwo
Merkuryusza do Warszawy i dotrwao do r. 1684.

W r. 1697 i 1698 wydawa w Krakowie Pri-

ami Merkuryusza po acinie.

Skutlviem upadku Krakowa a podniesienia

si nowej stolicy Warszawy przeni()s si ruch wy-

dawniczy do niej. W Krakowie wychodziy od

czasu do czasu ulotne Relacye, a dopiero po stu

latach pojawia si próba staego pisma: „Kointe-

Ugencye krakowskie''' (1769) potem „Zbiór tygodnio-

wych laiadomoci lu Krakoivie'' (1784-1785) „Monitor

rónych ciekawoci'' (1795) Avydawatiy przez Jacka

Przybylskiego zeszytami co 2 tygodnie— nie za-

wierajcy nic o Krakowie.

Dopiero od r. 1796 wychodzi zacz>na „Gazeta

Krakowska" , Idóra dotrwaa do r. 1849.



w okresie tym wychodz jeszcze nastpujce
czasopisma w Krakowie:

Rok.

1798 Wiadomoci cudzoziemskie z Krakowa.
1799—1808 Krakauer Zeitung.

1806-1807 Dziennik gospodarski.

1812-1816 Dziennik departamentowy.

1815-1847 Dziennik praw.

1816 — 1846 Dziennik rozporzdze (rzdowy).
1814— 1815— 1829 Misóellanea Cracoviensia.

1819-1822 Pszczóka krakowska.

1821 Telegraf polityczny.

1822—1823 Krakus.

1823 Kronika codzienna.

1823 Pszczóka Polska.

1823 Muza Nadwilaska.
1823 Pielgrzym z Tenczyna.

1826 — 1827 Rozrywki przyjemne i poyteczne.

1826—1827 Flora polska.

1827 Kuryer Krakowski.

1828-1829-1831 Rozmaitoci naukowe.

1828-1831 Goniec Krakowski.

1829-1836 Dziennik ogrodniczy.

1830 Wanda, dodatek do Goca, tygodnik

mód i powieci.

1830. Pamitnik krakowski.

1831 Tandeciarz krakowski.

1834—1836 Themis.

1834 Tygodnik Krakowski.

1834 Rozmaitoci Krakowskie.

1834—1836 Pamitnik farmaceutyczny.

1834— 1836 Kuryer Krakowski.

1835— 1836 Kwartalnik naukowy.



1835 Przewodnik wiejski.

1835 Pamitnik powszechny nauk i umiej-
tnoci.

1836— 1837 Zbieracz literacki i polityczny.

1837- 1838 Pamitnik naukowy krakowski.

1839 Zbieracz umysowych rozrywek.

1841—1843 Rozrywki umysowe.
1844 Kuryerka krakowska.
1844— 1845 Dwutv2:odnik literacki.

1846
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donie, a czytelnikom dostarczano g()wnie wiado-

moci zamiejscowy cli czerpanych z dzienników za-

granicznych. Nie karmiono wówczas czytelnika

opisami kradziey, osznstw, morderstw i skandali.

Z biegiem czasu powicano coraz Avicej miejsca

take wiadomociom kronikarskim miejscowym.

Ogóem jednak stokilkadziesit tomów tych gazet

nie daje jeszcze wyczerpujcej kroniki — pamitniki
prywatne bd musiay bralci wypenia.





KRONIKA KRAKOWSKA.
CZ I:

od roku 1796 do roku 1815.

Zajcie Krakowa przez Austry.
Cr. K.^) Nr. 1, z 5 stycznia 17i^6. Spenione

nakoniec yczenia powszechne. Miasto Kraków pa-

nowaniu Naj. Cesarza Im Rzymskiego przezna-

czone, dnia dzisiejszego po ustpieniu Avojsk Pj'u-

skicli ^) z najwikszem ukontentowaniem zobaczyo
poród murÓAY swoich wojsko upragnionego mo-
narchy. Magistrat etc. w bramie grodzl<:iej przyj-

moway najuroczyciej JW. generaa deFoulon etc

G. K. Nr. G, z 25 stycznia 1796. Hexastych

acislvi z nastpujcem ])oslciem tómaczeniem:
„Oiemnast)' wielv pyn (mniej czterema laty)

Pitego stycznia Kralców cnej d(^y owiaty,

Gdy Sti'a wojsc Austryackicli z opie^ zbliona

Obja mury nasze pod rzdem Fullona.

Odtd Franciszek, który jest dla sierót ociec

Moe odkwite miasto dobrycli losów dociec".

(W dodatku przekad ody aciskiej egnaj-
cej wielkorzdc pruskiego Hoyma).

') Najczciej cytowan Gazet Krakowsk oznaczam lite-

rami : G. K.

*) Po podniesieniu powstania 24. marca 1794. uda si
Kociuszko z wojskiem ku Warszawie, tymczasem d. 15 li]jca

1794 zajli Kraków Prusacy i pozostawali tii a do trzeciego

rozbioru Polski.
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G. K. Nr. 32, z 25 kwietnia 1796. W przeszy

poniedziaek przyby tu J. W. baron de Margeliii...

do nrzdzeiiia zachodniej Galicyi— stan w pa-

acu starosty brzegowslviego O pod Krzysztoforami

zwanym.
G. K. Nr. 34, z 2 maja 1796, zawiera opis

uroczystoci objcia w posiadanie Krakowa i Ga-

licyi Zachodniej przez Austry: „po zdjciu orów
polsiicli przy asystencyi wojsl<:owej na ratuszu

,

na domacli publicznyci, po brama ci miasta etc.

ceremonialnie ory cesars^ie przy muzyce i okrzylcu

Vivat pozawieszane".

Nastpiy: naboestwo, strzay armatnie,

obiad uroczysty, illuminacya. (W nastpny cli nu-

merach i caycli rocznilvach szereg rozporzdze
w"ynilvajacycli ze zmiany stosunków^ dotyczcycli

urzdzenia wadz, sdów, podatk()w, kwaterunloi,

asenterunlai, monety, installacye urzdów i urz-
dników i t. d.)

G. K. Nr. 63, z 10 sierpnia 1796. Dnia wczo-

rajszego uczyni tu J. O. X Auersperg. . . jako

nadworny penomocny do odebrania od Zachód.

Galicyi liodu w^ niej przepisanym porzdku swój

wjazd... Stan w przygotowanym dla siebie tak

nazwanym paacu Spissiim na rynliu.

G. K. Nr. 66, z 27 sierpnia 1796. Na dniu 17

zostao tu stosownie do wydanego poprzód patentu

i przepisu w^ylconane w kociele P. Maryi przy od-

gosie dzwonów i armat homagium etc. (Miejscówki

,,poeci" podali do Gazety par ód aciskicli upa-

mitniajcych te hody i wjazdy ndznymi fabry-

') Jacka Klu szewskiego.
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katami, p()niej w jeszcze iiedziiiej.sz\L'li i)i'zukla-

dacli podawanych).

Kantata w teatrze.

G. K. Nr. 15, z 19 lutego 1797. W sobot
dnia 12. lutego w i-oczuice narodzin N. Cesarza

piewana bya na teatrze K]*ako\vskini V) z rozkazu

J. W. bar. de Margelik po zakoczonej sztuce te-

atralnej przed ubranym piknie illuniinowanym

tronem nastpujca pie , któr wszystkim przy-

tomnym w polskim i niemieckim jzyku i'ozdawano.

(Nastpuje tekst niesychanie marny).

Ratyfikacya granie.

G. K. Ni*. 28, z 5 kwietnia 1797. Dnia wczo-

rajszego przyby do tutejszego miasta komisarz

') Pocztek teatru polskiego stanowiy widowiska, kan-

taty, opery, oratorya piewane przez nadwornych wykonawców
królewskich, magnackich, potem przez amatorów. Zaoycielem
pierwszej sceny, granej przez zawodowych aktorów by Jacek
K 1 u s z e w s k i , starosta brzegowski, syn kasztelana wojnickiego

i administratora up wielickich (nr. 1751, zm. 1841). Wido-

wiska rozpoczto kolo r. 1780 w sali zwanej ,.na cle*', w da-

wnym ratuszu krakowskim na rynku, w roku 1784 w ])alacu

spiskim, bdcym wasnoci Massalskiego, bisknpa wile-

skiego na U-giem pitrze. — Obok oper i sztuk naiwnych da-

wano widowiska gimnastyczne, akrobatyczne, atletyczne, nadto

dawano bale maskowe. ^Slimo niskiego poziomu ówczesnego

teatru krak. wyrobio si tu kilka talentów aktorskich, które

zabysy do))iero ])óniej w Warszawie Po zajciu Krakowa

w r. 179G przez Austryaków, zakazano polskiego teatru, a te-

atr oddano sprowadzonej trupie niemieckiej Karola Wothego.

Kluszewski zbudowa na rogu placu Szczepaskiego z dwóch

zakuf)ionych domów nowy teatr, który otwarto 1800 r. a w 1805

otrzyma przywilej na lat 20 z prawem dawania take raz w ty-

godniu polskich widowisk, o którycli milczy Gazeta Krakowska.

Dopiero z ])rzyczenieni Krakowa w r 1801) do Ksistwa W ar-

szawskiego ustaa niemczyzna.
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wysiany z Petei*sbiirga z i'atyfikacy i gwarancy
zupen J.C M. Pawia I czynnoci demarkacyi gra-

nic w dawnem województwie krak. midzy J. Ces.

M. Cesarzem rzymskim i J. K. Moci Królem
Pruskim ustanowionych. Dzisiaj tj. 31. marca ko-

misarze penomocni tyche . . . uskutecznili wymian
tyche aktów ratyfikacyjnych.

Koncerty dobroczynne.

G. K. Nr. 3k z 16 kwietnia 1797. Wielu ama-
torów muzyki zjednoczywszy si w zamiarze ludz-

koci pod dyrekcy Pana Jerzego Allio medyc.

doktora, dali muzykalne akademie na zysk wdów
i sierót onierzy zachodnio galicyjskich przed nie-

przyjacielem na placu polegych. Zebrano... 258 fl.

41 kr. Suma ta zoon bya na rozkaz wysoki

w gównej prowincyonalno- kameralne] kasie.

Pose turecki.

G. K. Nr. 41, z 21 mnja 1797. Onegdaj przy-

by tu jadcy do dworu Berliskiego turecki po-

se Assis Effendi ; ma przy sobie syna swego,

2 tlómaczów i 6 sucy cli.

Inserat o azienkach.

G. K. Nr. 44, z 31 maja 1797. Podaje si do

wiadomoci , i dla przysugi publicznoci w ka-

mienicy W. I. P. Szambelana Popiela na Kazimie-

rzu pod Nr. 83 zostay ciepe i zimne kpiele z wi-

lanej w^ody otwarte. Od jednej kpieli, czy zimnej

czy ciepej, paci si Zp. 1.

Zgon biskupa Szembeka.

G. K. Nr. 73, z 10 wrzenia 1797. Dnia wczo-

rajszego Xie Putuski Szembek, Biskup Pocki,

po 10 dniowej chorobie w 77 rolsiu ycia poegna
si tu z tym wiatem. Ojcz}zna utracia w nim
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dobreg'o obywatela, cliichoAviest\vo przykad do-

brego ))astei'za, ubóstwo dobroczyc etc.

Zgon ksidza Pruskiego.

G. K. Nr. 12, z 11 lutego 1798. O godz. 1.

W. X. Walenty Pruski przez Tat 60 kanonik Kat.

Krak. w roku ycia 85 dug miertelnoci wypa-
ci— Na edukacy panienelc Klasztorowi panien

. Jana dochód zapisa.... dwa szpitale opatrzy

funduszem... niemowdtom podrzuconym av szpita-

lach kosztem wasnym karmicielki obmyla.
Doniesienie o zgonie króla Stan. Augusta.

G. K. Nr. 16, z 25 lutego 1798. Przebiegajcy
tdy dnia dzisiejszego z Petersburga do Wiednia
knryer, doniós nam o mierci zaszej na pocztliu

tego miesica kr()la Stanisaw^a Augusta w Peters-

burgu. (W nrze 17 z 28. lutego 1798 opis ostatnicli

chwil króla w korespondencyi z Petersburga).

Prezydent sdu.
G. K. Nr. 30, z 15 kwietnia 1798. Dnia dzi-

siejszego (11) odprawia si m'oczysta installacya

bywszego prezesa Fori Nobilium w Tarnowie JW.
Nikorowicza tajnego dworskiego konsyliarza

na prezesa tutejszego Fori Nobilium.

Przybycie gubernatora.

G. K. Nr. 67, z 22 sierpnia 1798. Dnia 18

tego mie. przyby tu J. W. hr. Gaisruclv guber-

nator wsciodniej Galicyi.

Przejazd Repnina.

G. K. Nr. 74 z 16 wrzenia 1798. Dnia 12 t. m.

prz\by tu feldmarszaek rosyjski X Repnin,

a d. 18 o godz. 4 z rana puci si zaraz w dal-

sz |)odr().
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Pobyt Arcyksicia Józefa.

G. K. Nr. 8, z 27. stycznia 1799. Dnia 24

wieczór przyby tn Arcyksie Józef, Palatyn W-
i>'ierski przejedajc do Petersbnrga. Teg*o sa-

me>:o wieczoru znajdowa si na redncie, gdzie

by z o]vlaslviem przyjmowany. Nazajuti'z zrana

prezentoway mu si tutejsze najwysze dy<:asterye.

Przed poudniem odwiedza ioció ls:atedralny, na-

grol3s:i Icrólów, a w szczególnoci grób Jana So-

bieslviego i Zamel^, gabinet liistoryi naturalnej

w Alvademii, bibliotel^ i szkoy przygówne. Po-

tem by w znakomitym z swojej struktury ko-

ciele w. Piotra i domie przylegym, gdzie Try-

buna Apel. i Poruni Nobiliiim sesye odbywaj.
Oglda nowy dom celny na Stradomiu, obserw^a-

toryum astronomiczne etc. W wieczór tego duia

znajdowa si na teatrze, gdzie by znow^u z okla-

skami pi-zyjmowany. Dnia 26. uda si Arcyvsie
w dalsz podr().

Nagroda za rekruta.

G. K. Nr. 21, z 13. marca 1799. Naj. Pan za-

wsze baczny na zasugi... raczy tutejszo krajowemu
poddanemu Wojciechowi Tadiasowi z Saki O ^^ ki'^-

lvOwskim cyrkule za dobrow^olne oddanie najstar-

szego syna swego do suby wojslcowej zoty me-

dal najaslcaAYiej dozwoli.

Przejazd Suwarowa.

G. K. Nr. 24, z 24. marca 1799. Dnia 20 t. m.

przejecha tdy feldmarszaek Kosyjslvi hr. Suwa-

row do Wiednia. W^ podróy swojej tak si Ijardzo

spieszy, e tu nawet nie wysiad z powozu.

'} Sanki.
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Przejazd królewny francuskiej.

G. K. Nr. 38, z 12 maja 1799. D. 9. t. m.

przybya tu Marya Teresa Karolina Kr()le\vna fran-

z wit z 10 powozów. Dzie jeden zabawia tu,

w ]ct()ryni przyjmowaa wizyty od osób rzdowycli

i pastwo ol)ojej pci. D. 11. pucia si w dalsz
podró do ]\ litawy.

Przechód wojsk.

G. K. Nr. 61, z 31 lipca 1799. W tych dniach

przechodzi przez ^lylenice 3 kolumnami korpus

emigTant()\v franc. pod Xiciem Kondeuszem bd-
cych na odzie rosyjsl^im dla dziaania znowu
w teraniejszej wojnie. Prz\' nim znajduje si 2000

wojska rosyj. pod jeneraem Bauer X. Kondeusz
znajduje si sam przy swoim Korpusie.

Przybycie prezesa gubernialnego.

G. K. Nr. 62, z 4 sierpnia 1799. Pi-zyby tu

31 lipca w nocy J. W. lir. de Trautuiansdorf Peln.

Nadw. Komisarz i prezes tutejszego krajowego

Gubernium.... przywitay go róne dykasterya, ma-
gistrat l\rak. i Kazimierski. W szczegiUnoci Ki'a-

kowski powita go mow acisv przez I. P.

Filipa Lichocldego, prezydenta tego miasta

w wieczór za— cale to miasto rzsicie owie-
cone byo.

Naboestwo urzdowe.
G. K. Nr. 77, z 25 wrzenia 1799. D. 22 t. m.

odprawio si naboestwo na ])odzikowanie Bogu
za szczliwe zdobycie jNlantui i uproszenie dal-

szego bogosawiestwa dla broni J. Ces. Moci.
Kara mierci.

G. K. Nr. 86, z 27 padziernilca 1799. Dnia

19 t. m. zostali tu za wyrokiem przekonani o wy-
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stpek rozboju Józef Chi'zszczewski, Jan Dbi"ONv-

ski, Jacek Dbrowski i J()zef Clii'zano\vski powie-

szonymi.

Przejazd Suwarowa.

G. K. Nr. 14, z dnia 16 lutego 1800. Z Kra-
kowa (]. 16 Lutego. D. 11 t. ni. przyby tu Xie
Italicki Suwarow Rewnicki, jeneralissimus wojsk

Rosyjskich, jadc napowa-ót do Rossyi i zabawiw-szy

tu kilka dni uda si dnia wczorajszego z rana

\Y dalsz swoj podr().

Popis Szkoy w. Barbary.

G. K. Nr. 16, z '23 lutego 1800. Dnia 23. lu-

tego. Dnia 19 i 20 t. m. Szlcola Polsko Niemiecka
Normalna w Kollegium w. Barbary, nakadem
W. I. X. Tomasza Nowiskiego Kanoników grobu

Chrystusowego, Jeneraa i Infuata Miechowskiego

utrzymywana, a pod opielv rzdu zostajca, liczc

I. X. rekto]'a piciu professonny i 210 studenta od-

prawT)W'aa popis z cursu zimowego.

Przechód wojsk.

G. K. Nr. 19, z 5 marca 1800. D. 5 .Marca.

\Yojslva Rossyjslcie powracajc z Czecli do Rossyi,

przecliodzili tdy od d. 16 lutego a do dnia wczo-

rajszego w 8 volumnacli, z kt()rycli ostatnia wczo-

raj opucia Ki'aków^ Przez wscliodni Galicy
pow^raca talve w 4 kolumnach z Ictcu-ycli pierwsza

ruszya dnia wczorajszego z Kalwaryi.

Popis szkoy na Piasku.

G. K. Nr. 26, z 30 niania 1800. Na dniu

11 i 12 lutego w^ C. K. Stoecznym miecie Kra-

kowde na Piaslvu u WW. 00. Karmelitów' z kursu

zimowego odprawda si popis siódmy publicznie.

Stodziesiciu uczniów popisywao si, którzy po-
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winny dowód swojej umiejtnoci podug- przepisów

najwyszych w przytomnoci wielu C. K. 1. 1. WW.
Gubernialnych Konsyliarzy publicznie okazali.

G. K.*Nr. 59, z 23 lipca 1800. Dnia 17 i 18

t. ni. w miecie Krakowie na Piasku u WW. 00.

Karmelitów, z kursu letniego odpraAvia si popis

ósmy publiczny. 113 uczniów popisywao si , któ-

rzy powinny dowód swojej umiejtnoci, tak w nie-

mieckim, jak aciskim jzyku, rysunkach, w przy-

tomnoci wielu c. k. JW. Gubernialnych Konsy-
liarzów... okazali publicznie...

Przejazd kanclerza Galicyi.

G. K. Nr. 78, z 28 wrzenia 1800. J. W. hr.

Mailath Szekely, J. C. Moci tajny konsyliarz,

najwyszy obu Galicyi kanclerz.... przyby tu d. 22

ze Lwowa. Nazajutrz z powodu jego przybycia cae
miasto byo illuminowane i w sawnym gmachu
Sukiennicach dana bya od magistratu wieczorna

zabawa z muzyk, któr JW. Kanclerz w towarzy-

stwie JW. hr. Trautmansdorf bytnocisw zaszczy-

ci. W czasie tej zabawy rozdawane byy od magi-

stratu na jego przybycie zrobione aciskie wiersze.

Powitanie gubernatora.

G. K. Nr. 15, z dnia 22 lutego 1801. Z Kra-

kowa d. 19 Lutego. D. 15 t. m. Magistrat tutejszy

wraz ze wszystkimi stanami miasta, zoy JW.
Im P. Gubernatorowi Hrabi Trautmannsdorf,

uroczyste powinszowanie z powodu jego mianowa-
nia aktualnym Gubernatorem Zachodniej Galicyi

i odda mu stosowne do tej uroczystoci wiersze.

Sprzeda domu prywatnego na zamku.
G. K. Nr. 22, z dnia 18 marca 1801. Przez

Magistrat C. K. Stoecznego Miasta Krakowa,
Bkowski. Krouika krak. 9
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wszystkim komu o tern wiedzie naley, do publi-

cznej podaje si wiadomoci, i dom niei2:dy Win-
centep:o Kowalskiego wasny, w zamku krakow-
skim pod Nrem 135 stojcy Z. ry. 1604 Icr. 4

sdownie oszacowany na trzecim terminie to jest

dnia 8 kwietnia 1801 o godzinie 10 rannej na in-

stancy opiekunów, dla dobra maoletnich, nawet

niej sw^ego oszacowania, tu av sdzie sprzedany

bdzie. Dan w Krakowie dnia 26 Lutego 1801

Aegrotante lllmo Praeside, M. Wohlmann. Z Rady
Magistratu C. K. Stoecznego miasta Krakowa.
Kawski.

Nowe urzdzenie magistratu.

G. K. Nr. 24, z dnia 25 marca 1801. Dekre-

tem Kancelaryi nadwornej pod d. Ib -tym t. m.

Najjaniejszy Pan jako najaskawiej uchwali ra-

czy, aeby si stan przyszy magistratu stoecz-

nego miasta Krakowa z nastpujcych osób ska-

da: jako to: z Burmistrza czyli prezydenta, roczny

salar Zr. 1500, z Podburmistrza czyli Aviceprezy-

denta, 1200, z szeciu konsyliarzy po 800 Zr., z czte-

recli po 700, z dwóch sekretarzy po 600, a trze-

ciego roczny sal. 500, z dwóch protokolistów rady

po 500, z protokolisty podawczego, 500, z adjunkta

protokou podawczego 500, z dyrektora registra-

tury i ekspedytu, który si razem wymiarem tax

trudni ma, a dla tego adjunvta expedytu i regi-

stratury przy boku swoim mie bdzie, 600, z ad-

junkta expedytu 500, z adjunkta registratury 500,

z dwóch registrantów^ po 400, ze czterech kanceli-

stów pierwszej Idasy po 350, z tylu z drugiej

klasy 300, z rewizora rachunków^ sierociskicli 500,

z regenta gruntowych akt 500, z ingrossisty 350,
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z pisarska skarbowego 300, z inspektora budowni-

czego 400, z rachmistrza 400, z budowniczego 200,

z dwóch straników 150, z pisarza konskrypcyj-

nego 250, z pisarza od wagi 250, ze stróa od

wagi 100, z komissarza targowego 300, z lekarza

miejskiego 400, z chyrurga, który razem i umar-
ych ma oglda 300, z assystenta chyrurga 200,

z examinowanej akuszerki 100, z piciu wonych
po 200, z drugich piciu po 150, z burgrabiego

majcego w^olne mieszkanie na ratuszu 150, z tr-

bacza miejskiego 200, z trzech sdziów grunto-

wych 300. Stosownie do powyszego wyszczegól-

nienia maj si Avszelcy kompetenci bez wyjtku
yczc sobie dostpi któregokolwiek z tych urz-
dów uda si do penomocnego komisarza etc.

Szczepienie ospy.

G. K. Nr. 52, z dnia 1 lipca 1801. Inokuli-

zacya krost. Stosownie do rozporzdzenia najwy-
szego gubernialnego pod dniem 5 czerwca r. b.

rozpocznie niej podpisany d. 6 Lipca w Szpitalu

w. azarza na Przedmieciu Wesoa zwanym za-

szczepianie krost. Jerzy Alio Lekarz szpitalu w.
azarza mieszkajcy w rynku gównym pod Nrem
234 na drugim pitrze.

Sprzeda przedmiotów archeologicznych.

G. K. Nr. 73, z dnia 13 wrzenia 1801. Z CK.
Urzdu Cyrl^ularnego Krakowskiego niniejszjan

do publicznej podaje si wiadomoci, i na dniu

26 Wrzenia r. b. nowotna licytacya rónych sta-

rych domowycli i kocielnych sprztów Collegii

luridici odprawowana bdzie.

G. K. Nr. 81, z dnia 11 padziernika 1801.

Na mocy \vysokiego Gubernialnego rozporzdzenia
2*
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pod dniem '21 7bris r. b. N]\ 1618, bd po prze-

niesieniu kocioa . Szczepana do Karmelitów na

Piasku zbywajce rzeczy kocielne, przy kociele

. Szczepana jako i kaplicy . Mateusza celem

ustanowionej licytacyi dnia 15 8bris r. b. wicej

dajcym sprzedane. Majcy przeto ochot licyto-

wania, w przypadku, gdyby ten koció nie by
demolowany, w tym samym JvOciele, gdyby za
mia by rozebrany, to przy klasztorze Karmeli-

tów na Piasku, gdzie te naczynia tymczasowie

bd deponow^ane, zgosi si maj. Pomidzy temi

rzeczami znajduj si pikne i bardzo dobre organy.

Zota róa.

G. K. Nr. 82, z dnia U padziernika 1801.

Najjaniejsza Królowa Polska Józefa, Arcyksina
Austryi, Najjaniejszego Króla PolsJdego Augu-
sta III ona w testamencie swoim legowaa dla

kocioa Katedralnego KralvOwskiego Ró zot
(jaliie Papiee powica i gowom ukoronowa-

nym za szczególniejsz dla witej Religii protek-

cy posya zwylvli) kt()r od Ojca go Klemensa
XII w roku 1738 w podarunku odebraa, a dla

JvOcioa Panny Maryi obraz srebrny pozacany,

na którym figura Najwitszej Panny z ^oralu

przednio wyrobiona i cay obraz wieloci koralów

wyborn robot ozdobiony, który miaa od córki

swojej Najjaniejszej Elektorowej Bawarskiej. Roz-

liczne w krajach polskich po mierci Augusta III

rewolucye przeszkod byy, e dotd wymienione

Legata nie byy z Drezna przesane. Ale teraz

Najjaniejszy Elektor Xie Saski Fryderyk Au-
gust wykonywujc wol witobliwej Babki swo-

jej opisane Legata Kapitule a'al<:owsldej odesa.
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Sprzeda dzwonu ze skasowanego kocioa.

G. K. Nr. 92, z 18 listopada 1801. W Kra-

kowie pod wag miejsk znajduje si do sprzeda-

nia wielki dzwon z kocioa S. Szczepana w Kra-

kowie wacy 3,888 fontów prócz serca. Ktoby go

sobie yczy, niechaj si tam do pisarza uda, a do-

wie si o cenie.

Pouczenie o wglach kamiennych.

G. K. Nr. 15, z dnia 21 lutego 1802. Nie-

szczliAYe wypadki w Krakowie zdarzone powtór-

nie z powodu palenia kamiennymi wglami—
wkadaj na rzdy krajowe obowizek ogoszenia

prawide: Najbardziej na to uwaa naley, aby...

wyziewowi sprawi ile monoci wolny odcliód itd.

Egzamin.

G. K. Nr. 16, z dnia 24] lutego 1802. Ustano-

wione w roku zeszym z woli N. Monarcliy... szkoy
publ. normalne w klasztorze Panien Prezentek od-

prawiy pierwszy popis na dniu 19 t. m. nietylko

z poc/tl^ów... ale tomaczc z ojczystego na nie-

miecki, z niemieckiego na ojczysty klasyczne ksi-
ki i t; d.

Inserat.

G. K. Nr. 16, z dnia 24 lutego 1802. W ka-

mienicy Im P. Sztumera sytuowanej w rynku pod
Nrem konskrypcyonalnym 17 s na drugiem pi-
trze cztery przednie wci jeden przy drugim sty-

kajce si, na dziedziniec prospekt majce pokoje

z spóecznemi schodami... do najcia etc.

Odznaki urzdników policyi.

G. K. Nr. 20, z dnia 10 marca 1802. N. Ce-

sarz Ji\I uzna za rzecz potrzebn postanowi,
aeby policyjni urzdnicy, dla poznania w nich
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tej dostojnoci, biae i czerwone kokardy na ka-

peluszach... nosili.

Wiersz Karpiskiego.

G. K. Nr. 55, z dnia 11 lipca 1802. Wiersz
Karpiskiego do N. Imperatora od panien dwu-
nastu wyposaonych, z powodu radosnego przyby-

cia Jego do Grodna.

Pobyt arcyks. Karola.

G. K. Nr. 69, z dnia 29 sierpnia 1802. Dnia

26 t. m. o godzinie 6 popoudnia przyby tu Arcy
Xie Im Karol na pociech wszystkicli tutej-

szych miesz]vac()w w dobrem zdrowiu. Witany
by licznemi wystrzaami z armat z waów zam-
kowych i radosnemi okrzykami: Niech yje! od

licznie zgromadzonego ludu przed mieszkaniem

J. W. Komenderujcego jeneraa Hrabiego de Kau-
nitz, gdzie byo dla niego mieszkanie przygoto-

Avane; tam zaprowadzony, zasta ju rozmaite kra-

jowe urzdy na jego powitanie zgromadzone. W wie-

czór byo cae miasto pikniej ni po inne czasy

illuminowane. Dnia 27 z rana o godzinie pitej

oglda Arcy Xie Im zgromadzone wojska na

boniu pod Wol i r()ne obroty im czyni kaza.

W wieczór za raczy obecnoci swoj zaszczyci

bal dany na jego przybycie przez JW. Krajowego
Gubernatora Hrabiego de Trautmansdorf.

Odznaczenie M. Wohlmana — nowy magistrat.

G. K. Nr. 71, z dnia 5 wrzenia 1802. Dnia

28 Sierp.: Magistrat C. K. Miasta Krakowa, wraz

z urzdnikami miejskiemi, starszymi Kongregacyi

kupieckiej i Cechami, zgromadzi si na Ratusz

o godzinie 10 z rana jako w dzie na uroczysto
przypicia publicznie Imci Panu Michaowi Wohl-
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inaiiowi, dotychczasoAveinii Radcy Magistratowemu

medalu zotego zasugi, Ictórym go J. C. K. M.

w nagrod jego 50 letniej przeszo suby na urz-
dzie Radcy przy tyme Magistracie, wraz z tytu-

em C. K. Konsyliarza zaszczyci raczy, przezna-

czony. — Za przybyciem .IW. Cyrkularnego Sta-

rosty Kra]vOwskiego i Konsyliarza Gubernialnego

barona Riedheim- Konsyliarz sdu laclieckiego

krakowskiego JP. Gellinek, mia do niego stoso-

wn mow
,
poczem JW. Starosta Cyrkularny, za-

brawszy gos wyrazi dojro iNlonarciy w nagra-

dzaniu zasug i w przytomnoci Magistratu, Urz-
dników Miasta i oraz licznie zgromadzonyci na
ten akt Groci, przypi medal zasugi J. Panu
Wohlmanowi. Koczcy za prezydency Miasta

Im Pan Filip Licliocki, równie w nagrod za-

sug swoich na róny cli funlvcyacli przy Miecie
tym od lat kilkudziesit , tytuem Cesarsco Kró-
lewslviego Konsyliarza i wolnym wraz z JP. Wohl-
manem, przed Radnemi w Magistracie zasiadaniem,

od J. C. K. M. zaszczycony podzikowa w mowie
swojej imieniem Magistratu i ^Miasta, za dobro
Monarchy w wynagrodzeniu zasuonego wspó-
czonka. Dnia Iszego tego miesica jalvO w dniu

na zaprowadzenie nowego Magistratu Miasta tego

przeznaczonym, zgromadzi si dotyciczasowy i no-

wy Magistrat wraz z urzdnikami dawniejszymi

Miasta, zgromadzeniem Kupieckim i Cechami o go-

dzinie 9 z rana do cocioa Panny ]Maryi. Po uko-
czonej Wotywie, udali si J W. Gubernator, Prezes

Appellacyi, Konsyliarze Gubernialni i Appellacyjni,

dawniejszy i nowy magistrat, oraz Urzdnicy miej-

scy, Avraz z licznie assystujcemi przedniejszemi
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Obywatelami Miasta i Cechami, do domu W. J.P.

Kluszewskiego na Brackiej ulicy stojcego, a na

posiedzenia nowego Magistratu przeznaczonego

tamtdy w przytomnoci licznie zgromadzonych
Osób i assystujcych Goci JW. Gubernator wraz
z JW. Prezesem Appellacyjnym instalowali nowy
Magistrat z Osób nastpujcych zoony: Prezy-

denta JP. Dominika Drdatzkiego, Wice Prezydenta

JP. Walentego Gollmeyera, Konsyliarza Magi-
stratu z charakterem Wice Prezydenta JP. Walen-
tego Bartscha. Honorowych assessorów Magistra-

tualnycli, oraz C.K. Konsyliarzy; JP. Filipa Lichoc-

kiego Praw Ob. Dr., JP. Michaa Wolilmana, Kon-
syliarzyMagistratu ; JP. .lózefa de Rangstein P. O. D.,

JP. Walentego Lichockiego P. O. D., JP. Tomasza
Krzyanowskiego P. O. D., JP. Macieja Kasnamil-

lera, JP. Peregryna odziskiego, JP. Franciszka

de Schindler, JP. Józefa Hirszberga i JP. P^erdi-

nanda Pohlberga, oraz nowo obranych Sekretarzy

i innych Officyalistów zoony. J W. Gubernator

z tego powodu da tego dnia wspaniay obiad,

na którym r()ni dystyngowani Gocie i Prezeso-

wie nowego i dawnego Magistratu znajdow^ali si.

Licytacye budynków publicznych.

G. K. Nr. 35, z dnia 1 maja 1803. Przez Ma-
gistrat Miasta gchynego Krakowa niniejszym ka-
demu do powszechnej wiadomoci podaje si, e
na dniu 25 maja r. b. przed poudniem o 9 go-

dzinie nastpujce miejskie realnoci jako to:

a) Miejski l<:oci()ek blisko nowej bramy, b) Ra-

tusz Kleparski i c) Dom miejski tame przy tym
znajdujcy si z w^arunkami niej wyraonemi,
sposobem licytacyi sprzedane zostan: Imo Cena
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183 ry. 14 kr. — owa za Ratusza, 606 ry. 2378

kr., nakoniec domu miejskiego 61 ry. 2V8 kr. wy-

nosi. Ratusz w Kleparzu pod wyraonem ostrze-

eniem i obowizkiem zburzenia i cakowitego
zniesienia mimo wolnoci jego znowu nazad wy-
stawienia, a zatym szczególnie tylko materya
sprzedany zostanie, koció za miejski i dom
z tym warunkiem, aeby najdalej w dwóch rokach

w porzdna do zamieszlcauia budowla obrócone

byy.
Sprzeda przedmiotów archeologicznych.

C4. K. Nr. 38, z dnia 11 maja 1803. W So-

bot dnia 21 t. ni. bd z dwócli na K. Zamku
znajdujcych si Kolegiackich Kocioów róne
rzeczy kocielne jako to: otarze, Iconfesyonay,

awlvi, ambony, drzwi itd. przez publiczn aukcy
najwicej dajcemu za gotow zapat sprzedane

bd.
Przejezdny portrecista.

G. K. Nr. 47, z dnia 12 czerwca 1803. Pan
Sz. Vezus malarz, kt()ren na krótki czas w tem
Miecie zostawa ma, osdzi by swoj powinno-

ci tutejszej Publicznoci swoje usugi ofiarowa
w malowaniu portretów w miniaturze, take mae
miniaturki gustu angielskiego, które szczególniej-

szeg(^ podobiestwa s, do tego przyda mona
regularno rysunku, jakote i doskonao tuszu.

Mieszka w Biskupim Paacu, przy Wilnej Bramie.

Przejazd gubernatora.

G. K. Nr. ,51, z dnia 'i\ (tzersyca 1803 r.

W wieczór dnia 21 t. m. przyby tu JW. Ini Pan
Urmeni Gubernator obu polczonycli Galicyj. Za-
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jecha inkognito do paacu bislvupiego i adnych
ofiarowanych mu honorów, ani illuminacyj miasta

nieprzyj.

Z literatury.

G. K. Nr. 62, z d. 3 sierpnia 1803. W Dru-
karni Jana j\Iaja w Kralcowie wysza z druJiu (za

ugodzeniem si z xVutorem) dowcipna i pilvnym wier-

szem napisana Icomedya, pod tytuem: Bigos Hul-
tajslvi czyli Szkoa Trzpiotów. We dwóch Alvtach

oryginalnie wierszem napisana przez Jana Drozdow-
slviego. — Kosztuje z. pol. 3 in 8 xo majori. Ktoby
sobie yczy tej ksiki ]ia prowincyi równie jak
i Henryady Woltera niedawno z drulvu wyszej z.

pol. 7 kosztujcej moe na najbliszym siebie Poczt-

amcie pienidze zoy, a ten uda si po nie do
JP. Meskiego w Krakowskim Oberpocztamcie.

Znoszenie fortyfikacyj miejskich.

G. K. Nr. 79, z dnia 2 pad. 1803. Z strony

Magistratu Ck. G()wnego Miasta Kral^owi, niniej-

szemi do powszecmej podaje si wiadomoci, i
wzgldem zasypania fossy okoo bramy florya-

skiej licytacya publiczna w dniu 15 Padziernika
b. r. o godzinie 9 z rana w miejscu Magistratu

Kraliowslviego na ulicy Brackiej odprawia si
bdzie i tak: 1) Mur olcolny ovoo fossy bramy
foryasiiej zwaleniem si grocy ma by z oby-

dwocli stron tamecznego mostu rozebrany, fossa

za a na 4 snie od muru bramy floryaskiej

tward ziemi i liamiemi zasypan, tam znajdu-

jcy si most rozebrany, zasypana fossa kamiemi
zarównana a na olsioo majcej by do cieku wody
zostawionej przylvopy drewniane porcze dane. —
2) Cena iiskalna tych robót jest pociodzce ze zbu-
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rzonego okólnego muru i zniesionych mostowych

palów, cegy i kamienie, drzewo podporowe okoo
muru foss opasujcego i pienina lvVvota ry. 143

lir. 41 (wyjwszy jednali materya drzewa mostko-

wego). Z Rady Magistratu C. K. Miasta Gównego
Krakowa. Dnia 13 wrzenia 1803. — Hahn.

Licytacya czyszczenia miasta.

G. K. Nr. 85, z dnia 23 padziernika 1803.

^Tagistrat Ck. Miasta Stoecz. Krakowa, do po-

wszechnej podaje wiadomoci, i licytacya publiczna

wzgldem Avyrbywania i wywoenia przez ca
zim zgromadzonyci lodów, niegów i tym podo-

bnych nieczystoci podczas nastpi mianego ta-

jania tyche na d. 9 listopada r. b. o godzinie 3 po

poudniu w Ratuszu Krakowsl<:im na ulicy Brac-

kiej, pod nastpujcymi warunkami odprawia si
bdzie etc.

Zgon ksidza Lochmana.
G. K. Nr. 90, z d. 9 listopada 1803. Dzwony

tutejsze ogosiy d. 4 t. m. mier W. X. Loch-

mana Archipresbitera i Infuata tutejszego farnego

lvOcioa Panny Maryi i kanonil^a {;atedralnego

Krakowslviego w^ 67 roku ycia jego.

Doktorat.

G. K. Nr. 56, z U lipca 1804. Adam Ki'zy-

anowski lat 18 majcy, odprawi d. 7. b. m. z naul^i

prawa pierwszy podug przepisów^ now^o ustanowio-

nycli publiczn dysput i przez wydanie od tutej-

szej Akademii dyploma doktorem prawa uznanym
zosta.

Pobyt gubernatora.

G. K. Nr. 79, z 30 wrzenia 1804. D. 24. t. m.
przyby tu .1. W . Urmeuy J. C. Mci Alctualny tajny
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Radca, Komandor orderu w. Szczepana Oberge-

span Stulilweissenbnrskiego na Wgrzech komitatu

i Gubernator dziedzicznych Królestw Galicyi i Lo-

domeryi, zabawi tu do 28 z rana. Pojecha std
do Bochni, udajc si na powrót do Lwowa. Przez

czas bawienia tu swego odwiedzi wszystl^ie tutej-

sze c. k. urzdy, o wszystko bada i najgrzeczniej

wszystkie poegna.
Ogoszenie nowego tytuu cesarskiego.

G. K. Nr. 81, z 7 padzier: 1804. Dzie
4 padzier. by dla mieszkaców miasta Krakowa
dniem powszechnej radoci. Dnia tego by obcho-

dzony Dzie wietny Imienin naszego Monarchy...

W tym celu zgromadziy si wszystkie cywilne

i wojskowe wadze... cae zgromadzenie udao si
do donni miejslciego Komisyi w ryuku, tam by
czytany najwyszy patent wzgldem przyjcia dzie-

dzicznej godnoci Cesarza Austryi z balkonu w pol-

skim i niemieckim jzyku przy odgosie trb i ko-

tów, wr()d czstych okrzyk(')W: Nieci yje Fran-

ciszek II, rozweselonego ludu. Po przeczytaniu

patentu day si sysze po trzykro wystrzay

z rcznej broni tudzie liuk armat przez artylery

naovoo miasta i zamku na 3 baterye rozdzielonej.

Wreszcie cae zgromadzenie udao si do ko-

cioa N. P. Maryi... potem by obiad u komenderuj-

cego generaa — w wieczór dla uAvietnienia dnia

tego by dany bez])atny teatr i bal w Pychterow-

skim domu.
Licytacya ratusza kazimierskiego.

G. K. Nr„ 11, z dnia 6 lutego 1805. Z strony

Magistratu C.k. Stoecznego Miasta Krakowa ni-

niejszemi do wiadomoci podaje si, i na dniu
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U Marca b. r. o godzinie 3 po poudniu Ratusz

miejski na Kazimierzu przy Krakowie stojcy

z wszelkiemi swemi przylegociami, wyjwszy ze-

gar wieowy jako i w gace wiey znajdujce si
papiery, monet, przez publiczn licytacy w tutej-

szym Ratuszu odprawia si majc pod nastpu-
jcenii warunlvami sprzedany jdzie. 1) Cena fis-

l^alna tego Ratusza jest podug uczynionego prze-

szorocznego oszacowania na 5246 z. 3178 kr. usta-

nowiona. (Licytacy nie dosza do skutku).

Kamienioom miejski.

G. K. Nr. 30, z dnia U kwietnia 1805. :\[a-

gistrat Miasta C. K. Stoecznego, Kralcowa niniej-

szemi do wiadomoci podaje i na dniu 22 kwietnia

1805 rolcu o godzinie 3ciej po poudniu na nowym
Ratuszu licytacy wzgldem danego wypuszcze-

nia uywania amania ls:amienia z góry miejskiej

Lassota za Wis lecej pod nastpujcemi wa-
runkami odprawia si bdzie etc.

Konkurs na burmistrza.

G. K. Nr. 35, z dnia 1 maja 1805. Na mocy
wysokiego Gubernialnego dekretu pod 4 ^larca

1805 Nro 10,738 w^zgldem osadzenia Burmistrza

w miecie Krakowie z pensy roczn 1500 Zr. kon-

kurs do dnia 15 maja t. r. z tym dokadem wy-
pisuje si, i kompetenci zaopatrzywszy proby
swoje zawiadczeniami tak z linii politycznej jako

te i sdowej, oraz i wiadomoci nowego l^arzcego

kodeksu, z wiarygodnemi zawiadczeniami auten-

tycznemi albo w oryginaach nie tylko posiadaj-

cycli studiów, ale i moralnoci, proby swoje tym
pewniej w wyznaczonym konkursie wysokiemu Gu-
bernium podali, ileby po upynionym terminie ta-
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kowe podane proby bez wzgiedii zwróconemi zo-

stay. W Krakowie 4go kwietnia 1805.

Sprzeda domu cechowego.

G. K. Nr. 36, z dnia 5 maja 1805. Magistrat

Miasta C. K. Stoecznego Krakowa niniejszym

Edyl<:tem wiadomo czyni, i l^amienica cecni Kra-
wiecl<:iego Avasna, pod N]-em 567 i 568 na nlicy

Szpitalnej stojca z. ry. 2724. kr. 25. sdownie
oszacowana, przez publiczn licytacy dnia 27 Czer-

wca r. b. sprzedana bdzie.

Ratusz kazimierski.

G. K. Nr. 58, z 21 lipca 1805. Z JNIagistratu m.

Krakowa do publicznej podaje si wiadomoci, e na

d. 26 wrzenia o godz. 3 popo. Ratusz miejski w Ka-
zimierzu przy Krakowie wraz z przylegociami

,

wyjwszy zegar na wiey i w ls:opule czyli gace
znajdujce si papiery i monet pienin... si3rze-

dany bdzie... Cena fislvalna wynosi 5246 z. 31 la*.

Z Puaw.
G. K. Nr. 84, z dnia 20 padziernilca 1805.

Najjaniejszy Imperator Jegomo Rosyjslvi zjecia

do Paacu w poniedziaelc 30 Avrzenia Wsta
w Idlca godzin, odebra liod powitania od Xistwa
gospodarzy, JW. Gubernatoi'a Galicyjskiego, Xi-
stwa Konstantynowstwa Czartorysvicli, JW. Sta-

nisawowstwa i Ignacego Potocl^ici etc. i powita

ici nawzajem... Kadego dnia przytomny jest Im-
perator Im na wielkiej paradzie odlpywajcej si
na dziedzicu przed paacem Puawskim... Obiad

codziennie gotuj na 350 osób i 7 jest stoów. Do
Imperatorsldego siada pospolicie olvoo 30 osób.

Imperator pochwali budowl Avityni Sylnlli—
(w nrze 87 z d. 30. padziernika 1805 opis dalszej



31

podróy Aleksandra przez Pilic, Wilanów do

Berlina).

Otwarcie gimnazyum woyskiego w Krze-

miecu.
G. K. Nr. 87, z dnia 30 padziernika 1805.

O godz. 6 z rana stokrotny wystrza z armat o;^k)-

si zaczcie wita... o godz. 9 J. X. Cieciszewski

biskup hicki w gronie wspóbiskupów, opatów

wszed do gininazyowego kocioa... póniej niecoX Wokoski Gubernator z ^Marszakami i oby-

watelami— W ceremonialnej karecie przybyy
czonki Wileskiego UniAversytetu i /gromadzenia

Warszawskiego Przyjació nauk. W podobnej ka-

recie przyjeclia JW. Tadeusz Czacki Wizytator

wród linii uformowanej z cechów... przed kocio-

em stali delegowani od wszystkich szkó powia-

towych nauczyciele... Po skoczonej mszy czytano

dyploma i list ministra owiecenia. Wizytator mia
mow (patryotyczna tre podana w streszczeniu).

Po skoczonycli mowacli ogosi Wizytator akt

wiecznej fundacyi gimnazyum woyskiego. Wród
wystrzaów armat i odgosu muzyki piewali bi-

skupi i opaci z Duchowiestwem Te Deum. W wie-

cz(U' miasto byo owiecone. Tak tedy ta wielka

i prawdziwie narodowa skoczya si uroczysto.
Nazajutrz zaczy si klasy i kurs.

Poczenie Uniwersytetu lwowskiego z kra-

kowskim.

Gr. K. Nr. 90, z dnia 10 listopada 1805. Gdy
J. C. K.Mo raczy poczy szko gówn Lwow-
sk z tutejsz i nada poczonej tej szkole gó-
wnej urzdzenie stosowne do potrzeb pastwa, nauk
i kunsztów, nastpio zatem d. 7 t. m. uroczyste
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zaprowadzenie i urzdzenie tej nowo poczonej
szkoy g()wnej.

Przechód wojsk rosyjskich.

G. K. Nr. t)3, z dnia 20 listopada 1805. Dnia
18 t. m. przybya do tutejszego miasta pierwsza

iohnnna gwardyi J. Imp. Mci l<:t(5r sam W. Ksie
ros. Konstanty wprowadzi. Przed mieszkaniem
W. Ksicia w zajezdnym domu Szydowskiego na
ulicy Floryaslciej stana w paradzie lvompania

stojcej tu wgiersóej pieclioty z chorgwi.W wie-

czór graa przed mieszkaniem W. Ksicia dobrze

dobrana janczarslca muzyka od godz. 10 do 12

w nocy. I). 19 przybya tu druga kolumna i d. 20

z pierwsz udaa si w dalsz drog, a tego dnia

nadcigna trzecia i ostatnia.

Przejazd cesarza Aleksandra I.

(Pamitnik mieszczanina, Bibl. kralv. Nr. 12.):

„D. 10 grudnia po pónocy o godz. 3 przyjecha do

swej armii do Krakowa imperator rosyjski Aleksan-

der I stan w kamienicy J. Szydowskiego na ul.

Floryasl<:iej, to jest tyllco przespa si. W czasie

swej bytnoci pyta si gospodarza, czyli jest bez-

pieczno przez Galicy jaclia. Gospodarz mu odpo-

wiedzia, e bezpieczno. On znowu mówi. Ale tu

ma by rewolucya. Gospodarz odpowiedzia, e nie

ma adnej rewolucyi i e jest bezpieczno. On po-

wiedzia: „a mnie inaczej o tej Galicyi powiedziano."

Przespawszy si troch, wyjecha rano o godzinie

6 i tylko trzy godziny bawi w Kracowie, lecz

wyjechawszy konie w jego powozie uwizy, pod

Czyynami wysiad i szed piechot do Mogiy,

z nim nie jeclia nikt wicej, tylko jenera Tostoj

i dol<:tor nadworny. Gdy przyszed do lvlasztoru
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do stancyi JM. ks. Wierzbickiego, natenczas prze-

ora, proszc o konie, uda si by adjntantem od

jeneraa, a gdy mu mówi przeor, e jest podobny

do Konstantego wielkiego lisicia rosyjsl^iego (bo

to by jego brat) odpowiedzia car: tamten Mos-

kal i ja Moskal tomy podobni do siebie — pyta
si go potem przeor, co syclia o batalii w Mora-

wie, odpowiedzia, e Moslcale przegrali i duo
gwardyi zgino. Przeor na to mówi: Boe si po-

al talviego licznego ludn, po co te to imperator

gwardy na wojn posa. On mu odpoAviedzia:

imperator jest czowie]v, jal^ my, nie przewidzia

tego, a zatem jako czowiele móg zgrzeszy. Gdy
odcliodzi, pocaowa przeora w rk a przeor go

w gow i dopiero po jego odjedzie dowiedzia IM.
ks. przeor, e to by imperator rosyjski".

Przejazd arcyksicia — zgon M. Urbaskiego.

G. K. Nr. 104, z 29 grudnia 1805. Przedone-

gdaj przyby do tutejszego miasta Arcylvsie Jm.
Rajner, brat. Naj. Cesarza Jmc. naszego.

Dnia 24. t. m. dzwony tutejsze ogosiy mier
JW. Milioaja Urbasl^^iego, aktualnego stanu kon-

syliarza i c. k. Trybunau Apelacyi krak. prezesa

na dniu 23. b. m. w 50 roku ycia nastpion.
Sprzeda przedmiotów kocielnych.

G. K. Nr. 23, z 19 marca 1806. Na mocy Wy-
sokiego gubernialnego rozporzdzenia dnia 12, Sbris

i 6 Xbris r. p. Nr. 40371.149660 powtórnie róne
kocielne i inne sprzty jalvo to 2 idelicliy srebne

wyzacane, 1 otarz, mosine i cynowe stoówce

naczynia, obrazy i drewniane rzeczy przez publi-

czn licytacy za gotowe pienidze sprzedane bd.
Majcy ch licytowania na dniu 31 marca zrana

Bkowski. Kronika krak. 3
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o godzinie 9 w doinu Akademic/nym na S. Anny
ulicy w Krakowie z^-osi si maj. — W Krako-

wie d. 26 Lutego 1806.

Skadka na rannych.

G. K. Nr. 29, z dnia 9 kwietnia 1806. Oby-

watele Cyrkuu Krakowskiego mieszkacy miasta

Krakowa skonili si dla ulenia losu chorych

w szpitalach bdcych onierzy, zbierajc dla nich

tak legominy, wina, ocet, i t. d. jako te av go-

towinie blisko do 2000 z. ry. Rzd Avidzi si
obowizanym dajcym tej ofiary podzikowa i ob-

wieci publicznie ten ludzkoci godny uczynek.

Wiadomo o zblianiu si Napoleona.

Gr. K. Nr. 103, z 24 grudnia 1806. W 33 dzien-

niku armii Francuskiej ogoszone zawieszenie ora
nie jest od Króla Im. Pruskiego potwierdzone.

Cesarz i król Napoleon, który d. 25 Listopada opu-
ci Berlin, wyda dnia 2 Grudnia w gównej lvwa-

terze w Poznaniu odezw do swej armii. Dnia 25

zachodzia przednia stra armii Francuskiej do So-

chaczewa dn. 27 weszy pierwsze wojslca Francu-

skie do Warszawy.
Ukaranie rzemielników.

G. K. Nr. 104, z dnia 28 grudnia 1806. Na
mocy najwyszego rozkazu i ztd wypadego pre-

zydyalnego dekretu ddto 20 Stycznia b. r. byli

w przeszym miesicu Listopadzie nastpujcy rze-

mielnicy z strony C. K. Policyi Dyrelvcyi ukarani:

1) Piekarka biaego pieczywa za wypieczenie z t-
chej mld buel<:, 14 dniowym aresztem, 4 dni

z tyche o clilebie i wodzie. 2) Piekarka czarnego

pieczywa za wagi nie majcy ytny chleb, 14 dnio-

wym aresztem. W Kra lwowie dn. 6go (rrudnia 1806.

1
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Wiadomo o zajciu Warszawy.

G. K. Nr. 1, z cinia 4 stycznia 1807. D. 28

pod wieczór wszed W. Xe Bergski z swoj jazd
do Warszawy. Nazajutrz d. 29 wszed korpus Mar-

sza lva Dayoust. Rosya nie cofnli si za Wis
i spalili most na Pradze. Gówna kwatera Cesarza

Francuzów^ znajdowaa si jeszcze d. 12 Grudnia

w Poznaniu.

G. K. Nr. 5, z dnia 18 stycznia 1807. Na d.

15 Grudnia po pónocy wyjeclia Cesarz Napoleon

z Poznania i stan d. 18 rano w W^arszawie. D. 17

wyjechali za nim zagraniczni ministrowie, a d. 18

Minister zagranicznycli interesów Xe Beneventu.

Burzenie murów miejskich.

G. K. Nr. 5, z dnia 18 stycznia 1807. Z Ma-
gistratu Stó. C. K. Miasta Krakowa niniejszym

do publicznej podaje si wiadomoci, i wzgldem
amania miejskich murów i wykopania fundamen-
tów na dniu 22 Stycznia r. b. przed poudniem
o godzinie 9 w tutejszym Ratuszu licytacya trzy-

man bdzie; precium fisci zaamania czyli wyko-
pania jednej kubikowej sigi kamienia na 3 ry.
a jednej Icubikowej sigi cegy na 2 ry. 45 kr.

ustanowiono.

Obrazy z Ratusza krakowskiego.

G. K. Nr. 6, z dnia 21 stycznia 1807. Z Ma-
gistratu C. K. Stó. Miasta Kraliowa niniejszym

do publicznej podaje si wiadomoci, i na dniu

30tym b. m. i roku, o godzinie 9 z rana rozmaite

obrazy, które w wyobraeniu swym historycznym

do bywszego Królestwa Polsliiego swój stosunek

maj, na starym Ratuszu znajdujce si, gdzieby

dezelowa si mogy, amatorom i najwicej obie-

3*
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cujcym licytantom za gotow zapat sprzedane

bd.
Przejazd posa perskiego.

G. K. Nr. 16, z dnia 25 lutego 1807. Dnia
onegdajszego przejecha pi-zez nasze miasto z zna-

cznym orszaiiem Pose Króla Perskiego, Mirza
Mahomet Piza, do Cesarza Im Napoleona do War-
szawy. Tego dnia przejecha tame Turecki pose
Emin Wahib eftendy zjechawszy si z powyszym
w drodze.

Wiadono o pierwszym po rozbiorach rzdzie
polskim.

G. K. Nr. 16, z dnia 25 lutego 1807. „Wypis
z protokou sekretaryatu stanu w kwaterze Cesar-

skiej w Warszawie dnia 14 Stycznia 1807. Napo-
leon Cesarz Francuzów. i Król Woski, ustanowi-

limy i ustanowiemy, co nastpuje: Art. I. Dopóki
los Polski zdobytej na Królu Prusl^im, nie bdzie
ustalony przez pokój ostateczny, dopóty rzdzon
byd ma przez rzd tymczasowy. Art. YIII. Czon-
kami komisyi rzdzcej s mianowani: Marszaek
Hrabia Maachowski, Gutakowski Prezes izby skar-

bowej. Hrabia Stanisaw Potocki, Wybicki, Hrabia

Dziays ki, Bielisld Prezes izby Kaliskiej, Sobo-

lewski (L. S.) podpisano Napoleon".

Z literatury.

G. K. Nr. 21, z dnia 15 marca 1807. W ksi-

garni Jana Maja w Krakowie na ulic}^ Florya-
skiej pod Nr. 507 dosta mona nastpujcej xiki:
Wiadomo geograficzna i statystyczna o stanie

teraniejszym pastwa Rossyjskiego przez X. Ma-
czulskiego napisana. Kosztuje z. pol. 5.
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Sprzeda przedmiotów kocielnych.

G. K. Nr. 26, z dnia 1 kwietnia 1807. Na
dniu 16 kwietnia t. r. sprzedawane bd niektóre

rzeczy kocielne z kocioów Kolleglackicli S. Mi-

chaa i . Jerzego na zamku przez pnbliczn licy-

tacy. Kupi je chccy niechaj si na wspomnio-

nym dniu av mieszkaniu JX. Kanonika Cejplera

na zamku znajduj. Z C. K. Urzdu Cyrkularnego.

W Krakowie dnia 13 Marca 1807.

Wiadomo o ustanowieniu Ksistwa Warszaw-
skiego.

G. K. Nr. 63, z dnia 9 sierpnia 1807. Gazeta

Berliska ogosia pod dn. 20 Lipca nastpujcy
traktat polvOJu midzy Cesarzem Imci Francuzów,

Królem Woscim i Królem Imci Pruskim w Tyly
zawarty: Art. 13. J. K. Mo Pruski zrzeka si na
zawsze wszelkicli prowincyów, które sldadajc nie-

gdy cz Polski, po dniu 1 Stycznia 1772 rolai

w rónych czasach dostay si pod panowanie pru-

skie, wyjwszy jednak Warmi i kraj na zaclio-

dzie starych Priiss. Art. 14. J. K. Mo Pruski

zrzel^a si oraz na wieczne czasy posiadoci mia-

sta Gdasl^a. Art. 15. Prowincye, których si wy-
rzelv Ini Pruski w art. 13 posiadane bd, z wy-
czeniem krajów w art. 18 oznaczonych, prawem
wasnoci i samowadnoci przez Ivróla Imci Sa-

skiego pod nazwiskiem Xistwa Warszawskiego
i bd rzdzone podug konstytucyi zabezpieczaj-

cej wolnoci i przywileje ludów tego Xistwa i zgo-

dnej z spolvOJnoci Icrajów ssiedzlvich. Art. 16.

Dla zabezpieczenia kommunikacyi midzy króle-

stwem Sas]viem i Xistwem Warszaws]viem ostrze-

ga si Królowi Imci Saskiemu wolny tralct woj-
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skowy przez kraje Króla Im ci Pruskiego. Trakt

liczba wojska na raz— przechodzi mogcego,
maj by oznaczone osobn umow pomidzy obie-

ma Monarchami za porednictwem P^rancyi.

Art. 18. Aeby postanowi ile monoci na-

turalne granice midzy Rossy i Xistwem War-
szawskiem ma by na wieczne czasy wcielony do

Cesarstwa Rossyjskiego kraj midzy teraniejszemi

granicami Rossyi od Bugu a do ucia osony
i linii zaczynajcej si od tego i cigncej si
wzdu nurtu rzeczonej rzeki, nurtu Bobry a do

jej ucia, nurtu Narwi od wzmiankowanej rzeki

a do Suradza, nurtu Lissy a do jej róda pod

wsi ]Mien , odnogi rzeki Niirrek pod wspomnion
wsi wychodzcej i rzeki samej Nurrek a do jej

ujcia czyli Nuru, a na koniec wzdu w gór id-
cego Bugu a do teraniejszych granic Rossyi. —
Art. 19. Miasto Gdask w rozlegoci obwodu
dwóch mil ma by przywrócone do dawnej swojej

niepodlegoci pod protekcy Króla Im Pruskiego

i Króla Im Saskiego, i rzdzone podug praw,

którycli uywao, nim przestao byd swym wa-
snym panem. Art. 20. Ani Król Im Pruski, ani

Sasd, ani te miasto Gdask nie bdzie czyni a-
dnych przeszl^ód wolnej egludze na Wile przez

jakikolwiekbd zakaz lub przez wybieranie ca
i podatków. Dziao si w Tyly dnia 9 lipca 1807.

wiczenia zaogi wojskowej.

G. K. Nr. 74, z dnia 14 wrzenia 1808. Wy-
stawiony tu w Krakowie d. 1 Sierpnia odwodowy
batalion regimentu piechoty Mitrowslciego, zosta

dnia wczorajszego po 6 tygodniowycli wiczeniacli

w robieniu broni rozpuszczony i lud jego roz-
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szed si do domów. To samo nastpi we wszyst-

kich odwodowych batalionacli w obu Galicyach

utworzonycli.

Wiadomo o ataku na Somosier.

G. K. Nr. -2, z dnia 4 stycznia 1809. Trzyna-

sty biuletyn wojska francuskiego w Hiszpanii.

Z St. Martin, przy Madrycie, d. 2 Grudnia. Dnia
29 Listopada gówna kwatera Cesarza przeniesiona

zostaa do Boaueullas. D. 30 równo z witem po-

kaza si Marszaelv Xe Belluny (Wiktor) pod
gór Somo Siera. Dywizya z 13.000 odwodow^ego

Hiszpaslviego wojska bronia przeprawy przez t
gór. Nieprzyjaciel sdzi si by w tym stanowd-

slvu niezwycionym. Oszacowa wderzchoelc góry,

który Hiszpanie Puerto nazywaj i 16 dziaami
osadzi. Attak, który Jen. ^lontbrun na czele Pol-

skich uanów przypuci, rozstrzygn atoli zwy-

eiztwo na stron nasz.

Wiadomo o odznaczeniu Polakóww Hiszpanii.

G. K. Nr. 4, z dnia 11 stycznia 1809. Pit-

nasty biuletyn wojska francuskiego w Hiszpanii.

Z Madrytu dnia 7 Grudnia. „Hrabia Krasiski,
pukownik uanów Polskici, lubo chory, chcia je-

dnay znajdowa si zaw^sze przy atalcu na czele

swojego puku. KAvatermistrze Babecd, Waligór-

ski, i Sluewski uan Polski, otrzymali krzye le-

gii lionorowej za odebranie nieprzyjacielowi cio-

rgwi. Cesarz da oprócz tego 8 krzyów legii ho-

norowej dla oficerów uanów^ Polskich i tyle dla

onierzy. Naczelnik szw^adronu ubislci rozpo-

znaw^a d. 2 Grudnia wojsko Jeneraa Castanubios,

stojce \y okolicach Gwadalaxara. — Szesnasty biu-

letyn w^ojska francuskiego w Hiszpanii. „Z Madrytu
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d. 8 Grudnia. J. C. K. Mo mianowa Polskiego

Majora Klickiego Pukownikiem, a Pu<:ownika
Polsdego Ksinowskiego, l^tóry raniony zosta,

zaszczyci krzyem legii honorowej".

Wiadomo o wynalazku szyn.

G. K. Nr. 19, z dnia 5 marca 1809. Wiadomo,
i Anglicy najpierwsi Avynaleli i zaprowadzili e-
lazne rynny, na których jeden ko cignie bryk,
do której inaczej trzebaby 4 konie zaprzdz. Ko-
rzy skada si na tem , i koa toczc si po e-
lazie nie zarzynaj si w ziemi. Podobne rynny

wozowe zaczynaj teraz w Czechach i w Morawii

robi i wtpi nie naley, e si dobrze nadadz.
Pobyt arcyksicia Ferdynanda.

G. K. Nr. 21, z dnia 12 marca 1809. Damy
i obywatele pierwszej dystyn]vcyi mieszkajcy w tym
miecie zgromadzili si na wieczór do paacu JW.
Biskupa tutejszego, które to zgromadzenie jego

Królewiczowska Mo ArcyXe Ferdynand, brat

Najjaniejszej Cesarzowej Imci, przytomnoci
swoj zaszczyci raczy. JW. Biskup Kapitu tu-

tejsz otoczony, przyjmowa u wscliodów w domu
swoim tego wietnego gocia, a Xna Im Jene-

raowa de Hohenzollern prezentowaa temu przy-

tomne tam damy, z któremi ArcyXe Im z zwy-

czajn sobie uprzejmoci rozmawia, równie jako

i z obywatelami, tudzie osobami ]vapituy, poprze-

dnio ju sobie w ArcyXicym pomieszkaniu pre-

zentowanemi. Wesoo i mile ten wieczór w obec-

noci tak wysokiej osoby l)y przepdzony.

Wiadomo o odznaczeniu si Chopickiegc

G. K. Nr. 25, z dnia 26 marca 1809. Trzy-

dziesty trzeci biuletyn wojska francuskiego w Hisz-
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panii pisany pod d. J Marca z Parya zawiera:

Saragossa poddaa si d. 21 Lutego w czasie cho-

roby jeneraa Palafoxa. Dnia 26 zaczto potnie
do miasta strzela i pogruchotano wszystkie ba-

terye. D. 27 b>'y ju w kilku miejscach muru w^y-

strzelone szczerby. Wojska usadowiy si w kla-

sztorze San -Gucia. Dywizya Grandjean opanowaa
jeden po drugiem Icoo 30 domów w miecie. Pu-
kownik Cliopiclvi i wojska nadwilaskie okryy
si saw.

Wojna Austryi z Napoleonem i Ksistwem War-
szawskiem.

G. K. Nr. 29, z dnia 9 kwietnia 1809. Odezw^a

Arcyks. Ferdynanda z 1 l^wietnia 1809 do wier-

nyci „Galicyanów" o utworzenie batalionów^ wol-

nycli (ocliotniczych), zacliwalajca dobrodziejstwa

panowa nia austryaclciego.

G. K. Nr. 31, z dnia 16 kwietnia 1809. Ode-

zwa Arc. Ferdynanda do obywateli Ksistwa warsz.

owiadczajca, e wkracza nie jako nieprzyjaciel,

ale jako „obroca", e wystpuje przeciw cesarzowi

Napoleonowi, który uywa wojsk polskich do swo-

ich celów, groca na w> padelc oporu oki-opno-

ciami wojny.

G. K. Nr. 37, z 7 maja 1809. Raport z wy-
prawy Ferdynanda do Ksistwa Warsz., o bitwie

pod Raszynem i zajciu Warszawy.
Przejazd arcyks. Franciszka.

G. K. Nr. 38, z dnia 10 maja 1809. D. 6 bm.
popoudniu przyby do miasta naszego przy wy-
sti*zaach z dzia J. Królewiczowska Mo Arcy-

Xie Franciszek i wysiad do przygotowanego dla

siebie mieszkania pod Krzysztoforami, gdzie przy
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wysiadaniu z powozu od JW. Pasterza naszego
z Kapitu tutejsz tudzie od JW. Hrabi Komo-
rowskiego i JW. Hrabi Zauskiego imieniem oby-
watelstwa tutejszej Galicyi, od wszystkidi tutej-

szycli C. K. Instancyj sdowycli i urzdów poli-

tycznych powitanym by. W wiecz()r cae miasto
byo piknie owiecone.

Urzdowe naboestwo.
G. K. Nr. 45, z dnia 4 czerwca 1809. Opis

naboestwa w kociele P. Maryi z powodu zwy-
cistwa Anstryaków nad Napoleonem d. 21 i 22

maja odniesionego.

Zajcie Krakowa przez wojsko polskie.

G. K. Nr. 57, z dnia 16 lipca 1809. Dnia
wczorajszego po 15-letniem niewidzeniu a 13 -le-

tniej niewoli niemieckiej zobaczy Krak()w wojsl^o

polskie... o godz. 6 z rana weszy wojska polskie

pod naczelnem dowództwem J. O. Ks. Im Ponia-

towskiego bram Floryask do miasta przy ra-

dosnycli okrzy^acli mieszkaców: Niecli yje Na-
poleon W^ielki! Niech yj Polacy! W wieczói"

cae miasto byo z wasnej ochoty pil<:nie z alle-

goryami i stosownemi wierszami w transparentach

owiecone.

Zeszy Rzd nie przestajc na przeladowaniu,

kto tylko imi Polaka nosi, wic i drczc nie-

winnych obywateli, chcia jeszcze dopeni miary

swej zoci i wystawi Kraków na spalenie, a oso-

bliwie przedmiecie Kleparz, na którem znajduje

si wiele zsypek napenionych zboem, przez co

byby niewyrachowane szl^ody zrzdzi. Pobity

wszdzie od walecznego onierza polskiego, upo-

korzony w swej dumie i zmuszony ucieka przed
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wojskiem, kt()re diiiiinie jednym zamachem odgra-

a si zniszczy, postanoAvi broni si w Kra-

kowie.

Wojsko polskie podstpiw^szy dnia onegdaj-

szeg'0 przed poudniem pod Krak()w, mogo go

byo w jednej godzinie opanowa; lecz JO. bolia-

tei' i wódz Polalców Avola raczej sp()ni o pó dnia

AYJazd swój do KralvOwa'i zezwoli na w^olne odej-

cie nieprzyjaciela, nieli wystawia miasto na nie-

bezpieczestwo poaru. Dwojak wic ma Kraków
wdziczno JO. wodzowi imnym jego wojowni-

kom, e go wydobyli z pod jarzma A ustryackiego

i oszczdzili jego majtki. Zeszy rzd nie chcia

nawet, aby Polak wiedzia tyle, ile gruby jego

Austryak ; zabrania nietylko krajow^ych, ale i za-

granicznych gazet, czego w innyci jego prowin-

cyach nie byo. Eedal^tora tutejszej gazety znie-

AYoli do wypisywania z jego gazet uszczypliwych

artykuów przeciw osobie N. Cesarza Napoleona,

jego czynom, wasnym jego rodakom, nadto gotowe

artykuy niemieclc polszczyzn tomaczone prze-

sya mu do umieszczenia. Lecz wszystkie te po-

twarze i faszywe doniesienia stara si bdzie zbi
urzdowymi artylvuami i raportami.

Za zljlieniem si dnia 14go b. m. przedniej

stray wojska polskiego pod komend W. jene-

raa brygady Ronieclviego pod Krak()w, i po du-
giej wawej utarczce z nieprzyjacielem bronicym
przystpu do tego miasta, jenera austryacl^i Mohr,

upowaniony przez jeneraa Mondeta, da zawie-

szenia broni, podczas którego stana nastpujca
konw^encya, podpisana tego dnia 14 b. m. o go-

dzinie 6tej wieczór, na mocy kt()rej dnia 15go o go-
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dinie 6tej zrana weszo wojsko polskie do miasta

Krakowa i Podgórza.

Map^istrat miasta zoy natyclmiiast przysig
wiernoci N. cesarzowi Napoleonowi, urzd cyrku-

larny ustanowiony i ory francuskie na miejsca ce-

sarskich zaprowadzono.

Mowa powitalna.

G. K. Nr. 58, z dnia 21 lipca 1809. Powitanie

Ks. Józefa przez Tomasza Krzyanowskiego Kon-
syliarza Mag. Krak. 15 lipca 1809 imieniem miasta.

Objawy radoci Krakowian.

G. K. Nr. 59, z dnia 23 lipca 1809. Obywa-
tele krak. nie posiadajc si z radoci z przj^bycia

walecznych wspórodaków oswobadzajcych ich

z pod jarzma illuminowali przez trzy dni cigle

miasto i kupami cisnli si na ratusz dla wyko-

nania przysigi wiernoci Naj. Ces. Napoleonowi

W. potnemu wolnoci naszej wskrzesicielowi.

Nie byo prawie ulicy, aeby nie znajdowa si
jaki allegoryczny napis, orze zoty, biay lub

wiersz w transparencie, i tak: orze zoty, pod

nim napis:

Wiwat Polscy Wojownicy,

Co krusz bratnie kajdany.

Którzy Krakusa stolicy

Nadali los podany,
Wiwat Ojczyzna dwigniona.

Wiwat opieka Napoleona!

Cyfry Ksicia J()zefa, i generaów Zajczka

i Dbrowskiego, pod nimi napis:

Niechaj yj Wojsk Polskich sawni Naczelnicy,

A wraz z nimi godni krwie Piastów^ wojownicy.

Przez nich to naród Lecha z gruzów swych powstanie,

Przez nich by Napoleon i wolno nam daje.
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Imieniny Napoleona.

G. K. Nr. 65, z dnia 20 sierpnia 1809. Dzie
15 Sierpnia pamitnym bdzie na zawsze stolicy.

Po tylu latach niewoli, po tylu miertelnych cio-

sach dla serca prawdziwego Polaka askawsze wy-

roki dozwoliy nam nareszcie odda si prawdzi-

wej radoci i wraz ze zdnmia Europ obchodzi
uroczycie dzie powicony imieniowi zbawTy na-

szego, W. Napoleona.

Dnia. 14 b. m. o zachodzie soca stokrotne

wystrzay z dzia zapowiedziay nam dugo ocze-

kiwan uroczysto. Nazajutrz, gdy równo ze wscho-

dem soca powtórzono wystrzay, ju lud ciekawy

napenia ulice miasta, a wojsl^o zebrao si wlvrótce

na boniu. Z przybyciem J. O. Ksicia naczelnego

dowódcy wojsls: pol. odprawiy si rozmaite obroty

wojenne pod przeAYodnictwem J. W. jener. dyw.

Dbrowsdego, kawalera wielu orderów, ma i wo-

jownilca, dla którego cay naród i wojsl^o tclinie

prawdziwym i zasuonym szacunlviem. Rozdawa-
nie lirzyów onierzom w nagrod walecznoci

przydawao blasku caej tej paradzie.

Okoo godz. 10 cae wojsko przecigno w pa-

radzie do miasta. Przyj go przed bram znany

ze swej walecznoci JW. Jenera Sokolnicki, gu-

bernator miasta i rozkaza mu si uszylcowa
w rynku a do Zamku, gdzie za przybyciem J. O.

Ksicia rozpocza si w katedrze msza piewana
przez J. W. Bisiaipa krak. Gawroskiego. Które
pióro zdoa wyda ten wspaniay moment, kiedy

w wityni ojców naszych, w miejscaci deptanycli

przez lat 15 najezdnicz stop, zjawiy si zastpy
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narodowego rycerstwa ! Zdawao si jakoljy zwoki
królów naszyeli przemawiay do nicli: Witajcie

mciciele dugich krzywd naszyeli, odtd koci na-

sze spoczywa bd w pokoju!

Po ukoczonem naboestwie zapiewano Te
Deum, podczas którego dano 100 razy a dzia ognia.

O godz. 5 popo. dany by w Sukiennicach

obiad przez J. O. ksicia przeszo na 300 osób,

w czasie którego speniano wporód bicia z dzia
toasty i zdrowia: W. Napoleona, Alel^sandra I ce-

sarza Rosyi i inne do okolicznoci stosowne.

Wieczorem cae miasto z przedmiecia mi wspa-
nialei gustownie owiecone zostao. Wszyscy miesz-

kacy zdawali si walczy ze sob o wietniejsze

ozdobienie swych domów i o stosowno napisów
do tak wielkiej ui-oczystoci.

Okoo godz. 10 z wieczora dany by wspaniay
bal przez J. O. Naczelnego wodza i JW. z ks. Po-

niatowslvich Tyszkiewiczow, na który zaproszone

byy znakomitsze osoby, pikne grono dam i woj-

skowych, na którym wesoo z uprzejmoci po-

czona, dugo w noc przecigna zabawy. Nadto
obszerny i staroytny gmach Sukiennic, owiecony
AYspaniale nakadem JO. ksicia, napeniony by
mnóstwem osób przez noc ca, a okoo 12 w nocy

JO. ksi sam zaszczyci bawice tam towarzy-

stwo sw obecnoci. Rado ludu licznie po ulicach

zgromadzonego, tysiczne okrzyki, rozstawiona mu-
zyka polskich regimentów, wesoo, Ictóra serce

kadego zajmowaa, samo niebo, kt()re obdarzyo
najprzyjemniejsz pogod, wszystlco przykadao
si do uwietnienia uroczystoci.
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Nareszcie art\'sci dramatyczni ksistwa war-

szawskiego, pod dyrekcy JP. BogHisa wskiego
'

)

od kilku dni tutaj przybyli, grali d. 14 h. m. oper:

Królowa Golkondy, w której okazaa si dekora-

cya z popiersiem Napoleona W., a za jej okazaniem

tysiczne okrzyki: Niech yje cesarz! napeniy ca
sal, poczem piewano nastpujce pieni:

wito wielkiego imienia

Dzisiaj obchodzi pó wiata.

Sto ludów gosi wielbienia,

Lecz najyczliwiej Sannata.

Bóg na nas spojrza aslvawie,

Droga nadzieja speniona,

Gdymy . Iconai prawie

yjem — przez Napoleona, itd.

Publiczno daa powtórzenia kadej z tycli

pieni, a po zapadniciu zasony autor ich J. P.

Dmuszewski zosta przywoanym.
W oktaw urodzin Napoleona da znów wielki

obiad na przeszo 150 osób Ics. Heuryk Lubomir-
slii, prezes urzdu administrac. lvrak., a wieczorem

znowu illuuiinowano miasto. W Sukiennicach dauy
by l^osztem obywateli ziemiaskicli i iniejskicli

wielki bal, który trwa a do raua. By lvs. Jó-

zef, okoo 3000 goci, taczono w czterecli koach.
Kilkanacie sklepów Ijyo pootwieranycli z bez-

patnem jedzeniem, winami, napojami, lodami i cu-

') W miesic po odebraniu KralvOwa Austryakom w r. 1809

zjecha Wojciecli Bogusawski z Warszawy ze sw trup i da
54 widowisk przyjtych z entuzyazmem. Po jego odjedzie zor-

ganizowa now trup Kluszewski — o której równie, bardzo

rzadkie s wzmianki w Gazecie kr. chyba z okazy i jakiej uro-

czystoci.
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krami. Artyci dawali oper „Krakowiacy i górale"

z przystosowanemi piosneczkami wojsk polskich,

które na danie publicznoci byy poAvtarzane.

Wczenie Krakowa do Ksistwa Warszaw-
skiego.

G. K. Nr. 92, z dnia 15 listopada 1809. Do^

niesienie o pokoju, w którym Napoleon, jak zwy-

kle, powici Polaków i zamiast caej zdobytej

ju przez Polaków Galicyi przyczy do Ksistwa
Warszawslviego, tylko kraj zabrany przez Austry
przy trzecim rozbiorze a po San i Kraków wraz

z zaokrgleniem na prawym brzegu Wisy.
„Zaokrglenie na okoo Krakowa na prawym

brzegu Wisy po za Podgórzem bdzie miao wsz-
dzie za promie odlego Podgórza od Wieliczki;

linia graniczna przechodzi bdzie przez Wieliczk
i opiera si na zacliód o rzek Skawin, a na

wscliód o strumylc, kt()ry wpada do Wisy pod

Brzegami. Wieliczka i cay obwód up solnych

nalee bd wspóhiie do Cesarza Austryackiego

i Króla Saskiego. Sprawiedliwo wymierzana b-
dzie w Wieliczce w imieniu wadzy municypalnej

;

wojska tyle tylko tam sta z obu stron bdzie, ile

potrzeba do utrzymania porzdku. Sól Austryacka

bdzie moga by wywoona Wis przez Xistwo
Warszawsl^ie, niepodlegajc adnej opacie. Zboa
pochodzce z Galicyi Austryackiej bd mogy by
Avywoone Wis. Midzy Najjaniejszym Cesarzem

Ausryackim i Najjaniejszym Królem Saskim b-
dzie mogo nastpi oznaczenie granic tak, aeby
rzeka San od miejsca w którem dotyka si cyrkuu

Zamojskiego, a do swego ujcia w Wis suya
za granice obu pastwom.
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W przecig'!! szeci!! tygodni od wymiany za-

twierdzeii niniejszeg-o traktat!! pokój !! powbijane

bd shipy, dla oznaczenia granic za Krakowem
na prawym brzegu Wisy. Kommissarze Fracuzcy,

Austryaccy i Sascy bd do tego wyznaczonymi."

Uroczystoci w Podgórzu.

G. K. Ni-. 96, z dnia 29 listopada 1809. Oktaw
przybycia walecznych wojsk Polskich na prawy
brzeg Wisy, miasto Podgórze przy Krakowie,

w dawnej Galicy i lece, w Niedziel dnia 19 Li-

stopada przy wystrzaach z modzierzy i rcznej

broni obchodzio uroczycie. Wieczorem byo !nia-

sto illuminowane, w wielu domach okazay si
w transparentach Ory Francuzkie, cyfra Wiel-

kiego Napoleona, i Ory Polskie z wierszami. Naj-

pikiiiejszy widok czynia tryumfalna brama na
mocie skadajca si z trzecli arkad, 19 okci wy-
sokich a 10 okci szerokich, z pobocznemi kolum-
nami na mocie Wisy, 600 lampami owiecona
z transparentami duymi w górze na kadej ai*-

kadzie wiszcymi; !ia piei*wszej od Podgórza arka-

dzie po jednej stronie by Orze Francuski z na-

pisem :

Jak tylko zajaniae z prawej WisJy brzegu,

Zaraz Polak poczu swoje szczcie w biegu;

Bo ten upady naród dzi przez Ci dwigniony,

Który trzydzieci om lat ju by zagubiony.

1*0 dri!giej stronie la!!rami ozdobiona Wielkiego

Napoleona cyfra N. u do!i z napisem:

Wielki Mu! Polacy zawsze Ci wielbili,

A za twoj pomoc ju teraz oyli.

Na dr!!giej arkadzie w transparencie widzie si
da z jednej strony Orze Polski z napisem u dou

;

Rakowski. Kronika krak. ^
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Szczciem jakimsi czy cudem,

Witasz si z dawnym twym ludem.

Po drugiej stronie tego samego transparentu

dwa geniusze trzymajce cyfr N. Króla Saskiego

Fryderyka etc. z napisem u dou:

Byl to naród szczliwy pod opiek Sasów
I teraz si ju zblia do podobnych czasów.

Na trzeciej arkadzie bya zota cyfra laurami ozdo-

biona J. O. Xicia Józefa Poniatowskiego, Naczel-

nika wojsk Polskich z napisem u dou:

Waleczny Rycerzu, Xie Poniatowski

Zbie churm najazdów, pozbye si troski,

Zdobywszy brzegi Wisy, bronie Pilic;

Przyszede oswobodzi, nasze okolice.

Z drugiej strony tene transparent okazywa
przyjemn okolic gór Krzemionel<: na tyche wy-
nios Mogi Krakusa. Obok miasto Podgórze

i most na Wile, przez który przeszedszy grena-

dyer Polski, zdybuje Uana przy mocie stojcego,

pytajc si: „Co to za olcolice?" z ust Uana wy-
chodz te sowa „i to nasza ziemia '\ Opodal dwóch
Grenadyerów swe karabiny stawiajcych, mówili

do siebie: „tu sobie spoczniemy po naszych tru-

dacli." W wieczór o 9 godzinie da W. Lebowski
Kommisarz sekcyi Podgórsdej kolacy, na której

W. Józef Hr. Wodzicki radca administracyi, i W.
Gorzkowski, Pukownik i Komendant Podgórza
i wiele innych osób tale wojskowych, jako i cywil-

nych znajdowao si. Do prezydenta za miasta

Podgórza W. Komarnickiego zeszo si wiele osób

tak wojskowycli, jako te cywilnych z Krakowa
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i z okolic z powinszowaniem, e wita swoich roda-

ków, z którenii najprzyjemniej ten wieczór zako-
czony zosta. Na drngi dzie gdy JO. X Ponia-

towski, naczelnik wojsk Polskich wieczorem z Wie-

liczki powraca, przygotowana ju dla niego brama
tryumfalna z ta sam okazaoci, jak i w dniu

pierwszym bya rzsicie lampami owiecona, na

której arkada cli te same transpa renta z napisami

widzie si day.

Rocznica koronacyi Napoleona.

G. K. Nr. 98, z dnia 6 grudnia 1809. D. 2

b. m. obchodzona tu bya uroczycie rocznica ko-

ronacyi Najjaniejszego Cesarza i Króla Napole-

ona, tudzie rocznica bitwy pod Austerlitz. Dnia
poprzedzajcego w wieczór 100 Avystrzaów z dzia
zapowiedziao nazajutrzn uroczysto. — Z rana

d. 2 zebray si wszystkie tu stojce wojska w pa-

radzie na rynsiu po godzinie lOtej JO, Xe Jm
Poniatowski, Wódz Naczelny, wszyscy Jeneraowie,

sztab gówii}', wszystkie wadze cywilne uday si
do kocioa Arciipresbyteralnego Panny Maryi,

gdzie JW. Biskup Krakowsd przy assystencyi

licznego Duchowiestwa odprawi pontyfilvalnie

wiell^ Msz i Te Deum, podczas której licznie

zgromadzony lud wszelkiego stanu wznosi mody
do Nieba o dugie ycie Wielkiego naszego Wskrze-
siciela i Opiekuna, Najjaniejszego Cesarza Napo-
leona. Podczas Te Deum dano 100 razy z dzia
ognia. Tego dnia ogoszony uroczycie zosta po-

kój, zawarty d. 14 Padziernilva r. b. w W^iedniu

midzy Najjaniejszymi Cesarzami Francuzów i Au-
stryackim przez ponisz odezw administracyi

powiatu Krakowskiego, czytan przed naboe-
4*



— 52 -

stwem po wszystkich rynkach w obecnoci W. Jó-

zefa Wodzickiego, radcy do spraAv wewntrznych,
a w kociele po mianej mowie przez JW. Biskupa
do obywateli i ludu, przeczyta W. X. Archipres-

byter Panny jMaryi acucki artykuy pokoju. Po
skoczonem naboestwie przecigny wszystkie

stojce na rynku w paradzie wojslva okoo JO. Xcia
Imci Wodza Naczelnego. Dnia tego JO. Wódz Na-
czelny da wielki obiad, podczas którego przy Avy-

strzaach z dzia speniono wysokie zdroAvie Najja-

niejszego Cesarza Napoleona, Króla Saskiego, etc,

etc. W wieczór cae miasto byo piknie a rónemi
do uroczystoci stosownemi transparentami owie-
cone. Tego wieczora tutejsi artyci dramatyczni

dali reprezentacy komedyi dw()ch grenadyerów
przy owieceniu caego teatru i wystawieniu po-

piersia Najjaniejszego Napoleona, na którego skro-

nie dwa geniusze wdzieway koron. Po skoczo-
nej sztuce piew^ali artyci na teatrze zrobione na
t uroczysto patryotyczne piosnki, które licznie

zgromadzeni widz z oklaskami przyjli.

Bieg Poczty.

G. K. Nr. 101, z dnia 17 grudnia 1809. Oznaj-

muje si , i bieg Poczty przez Mogilany do Morawy,
Czech, Austryi itd. zaczyna by otwartym i listowa

poczta odchodzi bdzie z Krakowa dwa razy w ty-

dzie, to jest w poniedziaki, pitki. W Krakowie

d. 11 Listopada 1809 r.

Odjazd ks. Poniatowskiego.

G. K. Nr. 104, z dnia 27 grudnia 1809. JO.X J()zef Poniatowski, Wódz Naczelny i Minister

wojny, po cigiem od 15 Lipca bawieniu opuci
d. 23 b. m. z rana miasto nasze.
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Poegnanie ks. Poniatowskiego.

G. K. Nr. 105, z dnia 31 oTucliiia 1809. Do-

nielimy w przeszej Gazecie, i JO. Xie Im
Józef Poniatowski, Naczelny Dowódzca wojsk Pol-

skich z tego miasta d. 23 t. m. wyjecha. Przed

w>^azdera std Xicia Imci Ministra wojny. Sto-

lica ta Królów Polskich, chcc uwieczni pamitk
bytnoci tu Xicia Wodza z wojskami zwyci-
skiemi, najdawniejszy, który miaa, nienadwyro-
nej nigdy wiernoci swej ku Królom wasnym
i staroytnoci zabytek, to jest chorgiew miejsk
zaprzysienie na stron Kr()la Jana Kazimierza

od obywatelów krakowskich dokonane, wyobraa-
jc, w roku 1657 wystawion, a przez przecig

rónych burzliwych i nieprzyjacielskich kraju pod

obcemi panowaniami okolicznoci, od jednego

w wielu urzdach publicznych wysuonego czonka
swego, najstarszego obywatela i kupca, J. Pana
Wojciecha Mczeskiego, pomimo róne niebezpie-

czestwa a do przybycia tu wojsk Polskich tro-

skliwie dochowan; tudzie wiersz sawnych przod-

ków Xicia Imci, jego osobiste i wojsk pod jego

dowództwem zostajcych bohaterslde czyny opie-

wajcy, przez jNIagistrat, gminnych, Kongregacy
kupieck i reprezentantów ludu, na znak uszano-

wania i wdzi(;znoci, oswobodzicielowi swemu
Xciu Imci w ofierze zoya. Po kr()tkim gosie
przez W. Michaa Koclianowskiego Intendenta

Miasta mianyni, drukiem osobno oznajmionym,

wiersz powyszy JP. Tomasz Krzyanowski Wice-
prezes magistratu, a za Chorgiew JP. Kazimierz

Kozowski Konsyliarz odda. Co Xie Im aska-
wie przyjwszy, miasto to Królowi Jmci osobli-
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wiej poleci i do losu jego przyoy si starannie

przyrzek.

Uroczysto z powodu poczenia Krakowa
z Ksistwem Warszawskiem.

G. K. Nr. 5, z dnia 17 stycznia 1810. Dzie
niedzielny d. 14 biecego miesica zici nakoniec

dawne yczenia Polaków, zerwa szesnastoletni

rozbrat, odda icli pod sodkie rzdy Najjaniej-

szego Fryderyka Augusta, Króla Saskiego, Xicia
Warszawskiego. Wszystkie krajoAve wadze zgro-

madziy si o godzinie 9 z rana w sali gmachu
. Piotra przy assystencyi cecliów z cliorgwiami,

gdzie przybywszy JJ. WW. Wgliski i Tacza-

nowski, umocowani Kommisarze od rzdu Xistwa
Warszawskiego do odebrania od tyche przysigi

na wierno Najjaniejszemu Fryderykowi Augu-
stowi Królowi Saskiemu, Xiciu Warszawskiemu

;

po mianej mowie: (która si niej kadzie) przez

JW. Wgliskiego i po przeczytaniu wyroku JK.
Mci pod d. 7 grudnia r. z. wzgldem przyczenia
kraj()w traktatem Wiedeskim d. 14 padziernika

roku tego ustpionych, tudzie odezw Rady stanu

i JO. Xicia wodza o wcieleniu Galicy i do Xi-
stwa Warszawskiego donoszcych

,
przystpili do

odebrania przysigi od w^adz sdowycli i admini-

stracyjnyci tutejszego powiatu, poczem cae zgro-

madzenie przy paradzie wojskowej i assystencyi

cechów z chorgwiami udao si do kocioa Ar-

chipresbyteryalnego dla podzikowania wszechmo-

cnemu, gdzie JW. Biskup Krakowski piewa pon-

tyfikaln Msz, podczas której mia kazanie zapro-

szony od Administracyi tutejszej W. J. X. Win-
centy acucki, Arciipresbiter, Infuat tego ko-
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scioa. JPan Bielski obywatel iiiiasta Krakowa,
chcc w uroczystym dniu poczenia Galicy i av je-

den kraj z Xistwem Warszawskieni okaza sw
rado równie jak kady dobrze ojczynie yczcy
Polak, rozkaza z swej piwnicy wyda dla kadego
onie]*za pnlkn logo pieclioty, czynicego w tym
dniu sub, po p() kwarty wina wgiersviego,

w dobrym gatunku, sam pilnujc, eby kadego
dosza przeznaczona ilo. Illuminacya caego mia-

sta zakoczya t talv dawno i niecierpliwie ocze-

kiwan uroczysto poczenia si wspórodaków
pod Ijero cnotliwego i uvOclianego KrcUa.

Powrót polskiego jzyka do urzdów.
G. K. Nr. o, z dnia 17 stycznia 1810. W imie-

niu Napoleona Wielkiego Cesarza Francuzów etc.

Sd Appellacyjny ^rakowsl^i. Z nakazu Najwy-
szego Rzdu Centralnego na dniu 15 grudnia r. b.

do liczby 4266 wydanego oznajmuje wszystkim

i kademu vomu o tern wiedzie naley, e odtd
do wszelvicli czynnoci i pism sdowyci jzyk oj-

czysty polski Polski we wszystkich krajowych ju-

rysdykcyaci uywany by ma. Co Sd Appella-

cyjny l^rakowski do wiadomoci podaje z nakazem,

eby nadal caa manipidacya sdownicza nie w in-

nym jak w ojczystym jzy<:u Polskim odbywana
bya i pisma w innym jzyku nie Polskim do S-
dów podawane przejmowane by nie maj. Ignacy

Stadnicki Z Rady Sdu Appellacyjnego Krakow-
skiego d. 18 grudnia 1810 r. Piekarski, Radca.

Imieniny ksicia warszawskiego.

G. K. Nr. 19, z dnia 7 marca 1810. Z Kra-

kowa dnia 5 Marca. Obciodzono dzi imieniny

Najjaniejszego Króla, Pana Naszego Miociwego
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i razem zawieszenie Herbów Xist\va ^Ya^sza-

wskiego w tutejszem miecie. W Wigili oznajmi
nam uroczysto dnia nastpujcego huk z dzia,

który na zajutrz równo ze dniem killcadziesit razy

powtórzono. O godzinie 10 cay garnizon stan
w paradzie na rynku i cechy wszystlvie z clior-

gwiami przed Kocioem Arcliiprez^iteryalnym

Panny Maryi si zgromadziy; o wpó do litej JW.
Jm. Xsidz Biskup Gawroski z caem szanownem
JJuciowiestw^em póniej JO. Xe Henryk Lubomir-
ski, Prezes urzdu Administracyi, ze wszystkiemi

do niego wprzód zgromadzonemi wadzami i JW.
Jenera tu komenderujcy Biegaski, z WW. Pu-
kownikami i caym sztabem udali si do tego Ico-

cioa, gdzie lvompania walecznych grenadyerów
puku 12go uformowaa szpaler. — Celebrowa Msz
pontificaliterJW. Pasterz, w czasie której stosowane

do uroczystoci byo kazanie, a podczas podniesie-

nia i Sahum fac Regem nostrum Fredericum Au-
gustum, kilkadziesit dano wystrzaów z dzia. Na
wszystkich si twarzach okazywaa rado, wszyscy

bagali Boga Zastpów, aby Najukochaszego Króla

w najdusze raczy zachowa lata. — Po skoczo-
nem Naboestwie nastpio Herbów Xistwa War-
szawskiego na otarzu wprzód zoonycli przez JW.
Pasterza powicenie, które z kocioa przez czonki

Magistratu Krakowskiego niesione przy assysten-

cyi wszystkich wadz wojskowych i c^ywilnych

uroczycie na ratuszu zawieszone ^yy. Zewszd
sysze si day okrzyki radoci, a odgos: Niech

yje Najukociaszy Król! po caych si i'ozlega

okolicach. — Po skoczonej tej ceremonii defilo-

wao na rynku wojsko zoone z puków 12 -go



Di

i 15go pieclioty i szwadronu z puku 3go jazdy.

Posta marsowa onierza i zrczno w defilowa-

niu sprawiay widolv najprzyjemniejszy. Da potem
na Idlvadziesit osób ojiad JO. Xe Prezes Lu-
bomirsls:i, lvtóry przytomnoci swoj zaszczyci JW.
Pasterz, J. WW. Jeneraowie z caym sztabem

i urzdnicy wszystlcicli dylcasteryi. Speniono Toast

Najjaniejszego Króla Fryderylca Augusta, Pana
naszego ]\liociwego. W wieczór cale miasto sa-

mowolnie rzsisto byo owiecone; dany by bez-

patnie teatr, na którym grano sztuk Ki-akowiaki,

piewano wiersze do uroczystoci dnia tego stoso-

wne i najgustowni ej owiecon cyfr Najjaniej-

szego Pana, przez dwócli trzyman gieniuszów.

Wszystkie schadzki publiczne, Kasyno, Bal ma-
skowy, etc. napenione byy i a do pónej nocy

publiczne trw^ay zabawy.

Burzenie murów miejskich.

G. K. Nr. 25, z dnia 28 marca 1810. Magi-

strat Stoecznego Miasta Krakowa niniejszemi po-

daje do wiadomoci, e d. 11 Kwietnia r. b. o go-

dzinie 9 z rana kamienie okoo miasta z murów
miejslcich rozebrane w sigach znajdujce si przez

publiczn licytacy za gotow zaraz zapat sprze-

dawane bd. Kochanowsld. Z Rady Magistratu

Krakowslviego d. 27 Marca 1810 r.

Pobyt króla saskiego a ksicia warszawskiego

w Krakowie.

G. K. Nr. 37, z dnia 1) maja 1810. Miasto

Krak()w odwieczna stolica Królów Polslcicli miao
szczcie d. 7 b. m. powita w muracli swoicli

Naj. Króla naszego. Naj. Pan wjecha o godzi-

nie 7 ])() ]K). Bram Floryask z Naj. Królow
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i Kr()lewn pi'z\' wystrzaach z dzia, odgosie
wszystkicli dzwonów, wystpieniu caego w naszyci

oliolicaci stojcego wojsl^a, synagog, wszystldci

ceci(nv z ciorgwiami, Magistratu etc. i radosnycli

olvrzyvac]i tysicznych tumów ludnoci. Naj. Pan
wysiad do przygotowanego dla siebie paacu w ryn-

lvu, pod Baranami zwanego. Wszystelv lud zgro-

madzi si przed paacem wylvrzylvujc „Niecli yje
Fryderyl^: August!" Naj. Pan raczy si z lvrólow
Jmci povaza ludowi, kt()ry trzykrotnie powtórzy
o^rzyki. W wieczór cae miasto i wszystlvie przed-

miecia byy illuminowane.

G. k. Ni-. 38, z dnia 13 maja 1810. W Flo-

ryaskiej bramie wita mow Micha Koclianow-

ski na czele Magistratu (mowa) i zoy N. Panu
klucze od miasta. Naj. ]-aczy odpowiedzie, e nie

moe tych klucz(nv odda w lepsze rce jak do-

td byy.
Wjedajc N. Pan zobaczy si otoczonym po

obydwócli stronach wojslciem, Idóre stao w dwóch
liniacli a do paacu pod Baranami. Dywizya l^a-

waleryi Puku 3go poprzedzaa powóz. Przed l^o-

cioem P. Maryi J. W. Jmci X. Biskup li:rak.

z Kapitu i duchowiestwem czeka N. Pana, któ-

remu w przejedzie bogosawi. Przed paacem
zasta N. Pan ministrów swoich i bardzo wielu

obywateli, akademi i administracy departamentu

krakowsiiego.

Od czasu ]viedy wierni poddani witali Stani-

sawa Augusta, l^róla swojego (1787 r.) nigdy wiet-

niejszego i ol^azalszego widoku miasto to nie oka-

zao. Wszystlvie ulice i rynek byy ludem zape-

nione i na wszystkicli twarzacli malowaa si rado.
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Najpikniej byy owiecone domy J. O. Ks.

Lubomirskiego, miejski naprzeciw paacu J. Król.

Mci stojcy, (dawny ratusz), JW. Sotyka, Vi. La-

skiewicza, Kochanowskiego etc. Xa wszystkich

tych domach i po rónych ulicach znajdoway si
stosowne transparenty i napisy. Miasto ydowskie
(Kazimierz) dodao do piknego owiecenia bram
tryumfaln, ca owiecon, z cyframi J. Kr. Mci
i napisami hebrajskimi, tudzie przez cay rynek

cignce si dwonm rzdami na supach wiersze

i napisy.

C4. K. Nr. 39, z dnia 16 maja 1810. Dzie
8 maja, dzie tak uroczysty z powodu znajduj-

cych si tu Najukociaszych Królestwa Ichmoci
i wita . Stanisawa zaczty by od zoenia Panu
Zastpów dzików, e nas obdarzy szczciem
ogldania najlepszego z Monarchów, prawego na-

szego Pana. O lOtej godzinie przybyli N. Pastwo
z Królewn Jmci do kocioa katedralnego. Prze-

jazd przez miasto by przejazdem tryumfalnym...

Przed zaczciem sumy JW. X. Bislvup Gawroski
wita Królestwo Ichmo mow... w czasie nabo-

estwa mia stosowne kazanie X. kan. Lipiski,

a po naboestwie powracali Naj. Królestwo po-

r(kl tysicznych okrzyków i-adoci. W czasie przed-

obiednym dawali audyencye... po obiedzie by cerki

u dworu, na którym wielka liczba dam i obywateli

znajdowahi si. Uprzejmo monarchów, z jak ze

wszystkimi rozmawia raczyli, nie jest do opisania.

W wiecz()r cae miasto najgiistowniej, podo-

bnie jak w dniu po])rzednim, owiecone b.yo, i

oboje Monarciowie z KnUewn Jmci miasto ob-

jeda raczyli.
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Tego dnia dawa JO. X. Henryk Lubomir-
ski na kilkadziesit osób herbat i kolacy, na
któr dygnitarze, wiele dam, obywateli, ni-zdni-

ków zaproszeni byli.

G. K. Nr. 40, z dnia 20 maja 1810. Dnia
9 maja Naj. Pan odprawi zwylde sobie naboe-
stwo i mszy sucha w l<:ociele P. Maryi. Wita
go mow X. Infuat ancuclci.

Potem nastpia podró do Wieliczki, gdzie

oczywicie musiano rado sw okaza powitaniem
serdecznem, mowami, delvOi'acy i t. d. W kopal-

niach wszdzie wida byo górnilvów zatrudniaj-
cycli si robotami, na teje kondygnacyi przy mu-
zyce odpiewane byy wiersze stosowne; na dolnej

ls:ondygnacyi przy jeziorze raczyli spocz Naj.

Królestwo, gdzie fajerwerk by przygotowany, lvtóry

przez reperkucy w wodzie najlepszy sprawia slvu-

tek. INIuzyka dta przyjemne sprawiaa wraenie.
Zreszt tysice jarzcego si wiata w tycli jasld-

niacli widolv wystawiay rzadki i do opisania tru-

dny. Za powrotem na pierwsz kondygnacj, drugi

by zapalony fajerwerk. Potem udali si Królestwo
Ichmo do sali solnej, najgustowniej ubranej

i owieconej. W gbi transparent z cyfr lvrólew-

sk i aciskiem powitaniem. W sali tej przy przy-

grywajcej licznej na cliórze orldestrze, jedli Naj.

Królestwo niadanie.

G. K. Nr. 41, z 23 maja 1810. Dnia 10 maja
o godz. 8 z rana J. W. X. Kotaj b. Podkancle-
rzy kor. mia audyency u N. Pana, poczeni Kró-
lestwo Imo Avraz z królewn Jmci udali si
na Zamek, gdzie sucliali mszy w. przy grobie

. Stanisawa a potem ogldali wszystkie osobliwo-
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ci tego staroytnego kocioa. Powracajc z Zamku
ogldali koció pojezuicki . Piotra Królowa
i Królewna uday si do paacu pod Baranami,

a N. Pan uda si do Szkoy Gównej... witany

przez radosne okrzyki modziey, wprowadzony zo-

sta do amfiteatru napenionego zaproszonemi na
ten akt gociami, a gdy usiad na p]'zygotowanym

tronie, W. Soltykowicz, Dziekan nauk filoz. roz-

pocz ten akt mow, w której wystawiwszy stan

owiecenia narodowego a do czasów teraniej-

szyci poleci wzgldom N. Pana bj^t Szkoy i odda
w rce Jego obszern w tej mierze rozpraw. N.

Pan owiadczy swe ukontentoAvanie mówcy i za-

rczy sw ask caemu nauczycielskiemu zgro-

madzeniu. A poniewa szkoa gówna przyjmowaa
N. Pana na amfiteatrze Kolegium Nowodworskiego,
z przyczyny, e sala wielka w Kollegium Jagiel-

loskiem zupenie zrujnowan zostaa za przeszego

obcego rzdu, przeto N. Pan uda si do rzeczo-

nego Kollegiimi dla ogldania tam Biblioteki, po-

przedzony asystency szkoy gl. z trzema berami
akademickiemi przez bedelów niesionemi. Przy
wstpie przedstawiony by N. Panu przez JJ. WW.
Bisl^upa krak. i Pektora W. Jacek Przybylski,

byy bibliotekarz, który przemówi stosowaiie do

N. Pana po francusku. N. Pan zapisa swe ojcow-

skie imi w ksidze, w której zapisali si: Hen-
ryk Walezyusz, Stefan Batory, Zygmunt III, Wa-
dysaw lY i Stanisaw August (1787 r.). Dalej

przejrzaw^szy celniejsze rkopisma, od przez J. Przy-

bylskiego napisan... uda si N. Pan do Kollegium
fizycznego dla ogldania gabinetu historyi natu-

ralnej, poczem wróci do paacu swego.
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PopoJiidniii o godz. pó do 7 udali si N. Kró-

lestwo na przedmiecie Wesoa, gdzie ogldali

ogród botaniczny, obserwatoryurn astronomiczne...

Wieczorem byo cae miasto jak dni poprze-

dnich owiecone.

Gmach Sukiennic by kosztem kupców pi-

knie zewntrz i wewntrz owiecony, w rodku
cyfr i herbami J. K. INIci, po obu za kocach
festonami przyozdobiony. Obszerny ten gmach za-

peniony by licznymi rónego stanu widzami. Naj.

Królestwo wi-az z Królewn raczyli wieczorn t
zabaw, która przy dobrze dobranej muzyce i^rze-

cigna si a ku dniowi, obecnoci swoj za-

szczyci i askawie z wielu osobami rozmawia.

Niemniej raczyli N. Pastwo tego wieczoru odwie-

dzi ydowskie miasto (Kazimierz) i obejrze pi-

kne tego miasta owiecenie. ydzi nie posiadajc

si z radoci witali go okrzykami i wyprawiali

skoki przed Jego powozem.

G. K. Nr. 41, z dnia 23 maja 1810. Dnia 11

znajdowa si J. K. Mo z rana na naboestwie
oktawy . Stanisawa na Skace... Po poudnhi

byy pokoje u Dworu
,
podczas których J. W. Pa-

procki, prezes sdów pokoju, poegna N. Pana

mow, wyraajc al caego departamentu z po-

wodu odjazdu Naj. Królestwa.

Tego dnia raczyli Naj. Królestwo trzyma
do chrztu 9-letniego syna JP. Jackowi Goleskiemu,

ekonomowi gównego na zamlcu lazaretu. Zast-

pili Królestwo Ichmo w tym obrzdzie JW. Dem-
biski starosta W^aecki, kawaler orderów^ polskich

i J. W. Dembiska choryna krak.. Dama orderu

damskiego. J. O. Xe Józef Poniatow^ski wódz na-
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czeln\' wojska pol. trzyma z W. Skotnick tenui

JP. Goleskiemii do chrztu córk urodzon na po-

ciech rodziców w dniu przyjazdu Naj. Pastwa
do Krakowa, J. W. Biskup krak. dopeni osobi-

cie obrzdelv chrztu obojga tych dzieci w catedrze.

Dnia 12 udali si Naj. Królestwo o godzinie

wpó do 7 z rana do Kollegiaty . Anny... po na-

boestwie ogldali gustown architektur tego

kocioa osobliwie za wspaniay gról3 . Jana Kan-
tego zastanowi icli ciekawo, poczeni poegnani
od duchowiestwa i od czonków Szkoy gównej,

udali si w dalsz do Warszawy podró.

Wojsko czynio te same jak przy wjedzie

honory. Cecliy wystpiy z cliorgwiami a magi-

strat i obywatele zgromadzili si w bramie Flory-

askiej, gdzie W. Miclial Kochanowski poegna
N. Pana mow.

J. O. Xe Lubomirski prezes, J. O. Xe Po-

niatowski wódz naczelny, J. W. Jeneraowie Fi-

szer i Biegaski, wielu woiskowyci i cywilnych

urzdnik()w odprowadzili Naj. Królestwo do pier-

wszej stacyi.

Fortepian krakowskiej roboty.

G. K Nr. 46, z dnia 10 czerwca 1810. Naj-

janiejsza Królowa podczas bytnoci swojej w Kra-

kowie raczya kupi u Jana Szyndlera tutejszego

organmistrza robicego przednie klawilcorty, kla-

wicymbay i fortepiany, jego roboty fortepian, dla

Królewnej Jmci za czer. z. 100 w zocie, który

z wszystkici fortepianów organmistrzów tutejszych

najlepiej jej si podoba. Fortepian ten odesany
zosta w przeszym tygodniu do Warszawy.
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Nadanie Krakowowi praw wolnego miasta

handlowego.

G. K. Nr. 49, z dnia 20 czerwca 1810. Fry-

deryk August, z Boej aski, Król Saski, X
Warszawski etc. etc. etc. Chcc wikszy nada
ruch handlowi miasta Naszego Krakowa, a tym
samym powikszy cyrkulacy pienidzy w Naszym
Xistwie Warszawskiem, na przeoenie Naszego
Ministra Skarbu, za wysuchaniem Naszej Rady
Ministrów, stanowiemy co nastpuje: Art. 1 Mia-

sto Kraków z calem swoim obwodem i przedmie-

ciami, zajmujc Podgórze ma by uwaane za

miasto wolne handlowe. Art. 2. Towary wszelkie

z zagranicy do rzeczonego miasta wchodzce a-
dnej przeto podpada nie bd opacie celnej. Te
które za granice przez Xistwo Warszawskie prze-

chodzi bd, paci maj zwyczajne co tranzytowe.

Art. 3. Wszelkie towary za które miasto Kraków
nie za granice, lecz w gb kraju Naszego Xistwa
Warszawskiego wysya bdzie, takiej ulegaj opa-

cie, jaka w instruktarzu jeneralnym celnym, dla

Naszego Xistwa Warszawskiego wydanym, jest

przepisana. Art. 4. Nasz minister Skarbu wyda
przepisy zabezpieczajce Skarb Xistwa Warszaw-
skiego od defraudacyów z udzielonego Miastu Kra-

ków dobrodziejstwa wynikn mogcych, wzgldem
wydatków, jakich takowe zabezpieczenie Skarbu

wymaga moe; za z miastem tem zrobi ukad
taki, aby skarb publiczny z tego powodu now
nie by obarczony ekspens.

Zaprowadzenie urzdów polskich.

G. K. Nr. 53, z dnia 4 lipca 1810. W dniu

dzisiejszym zaczo si urzdowanie Prefektury
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Departnmentu Krakowskiego, na miejscu byej
Administracyi Powiatowej. JW. Stanisaw Hrabia
Wodzicld, zastpca Prefelcta, wezwa w dniu tym
ta]v osoby dawn Administracy sdadajce, jako

i wieo przez Najjaniejszego Pana do Prefektury

nominowane, do zgromadzenia si do domu byej
Administracyi; w przytomnoci wic tycli urzdni-
Iców i licznego obywatelstwa, JW. Zastpca Pre-

fekta po przeczytaniu listy osób do Prefektury

Dei^artamentu Krakowskiego nominowanycli, oznaj-

mi, i urzdowanie byej Powiatow^e] Administra-

cyi koczy si. Czonkom te skadajcym owiad-
czy imieniem Rzdu podzikowanie za ich chwale-

bne pow^icenie si sprawie Ojczyzny w momencie
najniepewniejszym bytu Ojczyzny naszej, nadto

w^yrazi swój al, i przestaje urzdowa z osobami,

które przez gorliwe swe prace na szacunek zasu-

yy powszeclmy. Now^o za nominowanych urz-
dników, na ten moment w Krakowie si znajduj-

cych, po wykonanej przez nich przysidze wdernoci

Najjaniejszemu Panu, wezwa, aby zupenym dobru

publicznemu si oddaniem usprawiedliwili t ufno,
jak Król ^Y nich pooy raczy. Da tego dnia

JW. Zastpca Prefekta obiad na kilkadziesit osób,

na który oprócz wszelkich wadz, urzdników, za-

proszeni byli JW\ Pasterz Xidz Biskup Gawroski,
JW. Jenera kommenderujcy Biegaski, W. W.
Pukownicy i wielu obywatelów. Oto jest lista

osób Dekretem Najjaniejszego Pana 20. Czerwca

r. b. do Prefektury Departamentu Krakow^skiego

nominowanych na Radców Prefekturalnych : JW.
Ignacy Hrabia Wielopolski, W. Kasper Wlelo-

gow^ski, W. Wojciech Linow^ski. Na Sekretarza
Bkowski. Kronika Krak. 5
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Jeneralneg'o W. Micha Wroski. Na Podprefektów

powiatu Krakowskieg^o W. Stefan Wielogowski,

|)owiatu Szkalmirskiego W. Ignacy Linowski, poAv.

Hebdowskiego W. Wincenty Lebowski, pow. Sto-

pnickiego W. Sebastyan Dembowski, pow. Szydow-
skiego W. Roman Micliaowslii

,
pow. Mieciow-

sl^iego W. Konstanty Popiel
,
pow. 011vuslvieg0 W.

lvarol Kempislii, pow. Krzezowsldego W. An-

toni Walews]vi, pow. Jdrzejowskiego W. Wincenty
Goueliowsld.

Przyjazd ministra sprawiedliwoci.

G. K. Nr. 65, z dnia 15 sierpnia 1810. Dnia

onegdajszego przedpoudniem przyjecha do naszego

miasta JW. Minister sprawiedliwoci ubieski,
jako kommisarz JK. JNIci do zaprowadzenia uro-

czycie w 4 nowych departamentacli Kodeksu Na-

poleona i wadz sdowycli, tudzie obchodu uro-

dzin Najjaniejszego Cesarza Napoleona. Wjeda
do miasta przy assystencyi jazdy i wystrzaach

z dzia. Stan w domu W. Hrabiego Przyrbskiego

pod Baranami zwanym, gdzie zacigna stra z gre-

nadyerów zoona. Wadze rzdowe i inne osoby

powitay go w Jego mieszkaniu.

Imieniny Napoleona, wprowadzenie kodeksu.

G. K. Nr. 66, z dnia 19 sierpnia 1810. Pami-
tn bdzie na zawsze epok dla Kraju nowo do

Xistwa Warszawskiego wcielonego dzie 15 Sier-

pnia. W t3^m dniu obchodzc Kraków dzie uro-

czysty Imienin W. Napoleona, obchodzi razem dzie
wietny nadanego nam przeze Kodexu. Dzie sam
uroczystoci 15 Sierpnia rozpoczty by stokrotnym

wystrzaem z dzia. Midzy godzin 8m i 9t woj-

sko tak tu garnizonem, jako te i w okolicach sto-
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jce, zebrao si na boniach, £i,*dzie róne czynio

obroty, a w pó do lOtej weszo w najwilcszej pa-

radzie do miasta, ])ro\vadzone przez samego ]vomen-

deriijcego w departamencie tutejszym JW. Jene-

raa Brygady Biegaslciego. Wszystde Icorpusy

deiiloway w rynlcu jirzed Jeneraem wykrzylsiujc;

„Nieci yje Cesarz Napoleon!" i na przeznaczone

sobie uday si miejsca. O wpó do litej przed po-

udniem zgromadziy si wadze talv cywilne jal^o

i W()jslv0we i znalvomitsi obywatele miasta i olcolic

do pomieszkania JW. Ministra, sl^d porzadlviem

w programacie opisanym udali si do kocioa Ar-

chipresbyteralnego Panny ^Nlaryi, przechodzc mi-
dzy szeregami wojska, poprzedzeni od cechów z clio

rgwiami i muzyk. Przyjmowany by Minister

u progu ls:ocioa przez \Y. Infuata acucldego.
JW. Bislvup Krakowsld celejroAYa in pontificalibus,

Kanonik Dubieclvi mia kazanie. Po slcoczonej

Mszy . zaintonowa JW. Biskup Te Deum Lau-

damus i Salvum fac Napoleonem, poczem nastpio
powicenie ksigi praw cywilnycli Napoleona. ]Mi-

nister Sprawiedliwoci po odebraniu Ivodexu z rk
Biskupa, stanwszy u podnóka tronu ])rzyozdo-

bionego portretem W. Napoleona, wy]ciz\'kn po

trzykro: „Niech yje Cesarz!" co caa Publiczno
z wielkim zapaem powtórzya. Rado ludu bd-
cego w wityni udzielia si publicznoci licznie

tu w okoo kocioa zgromadzonej. Hu]v dzia da
haso do powszechnycli okrzyków i wojslca i ludu.

Tym samym porzdlviem ruszy orszak z kocioa
do Kollegium Jezuiclviego teraz przeznaczonego dla

Magfstratur Sdowycli, majc przed sol3 i za sob
oddziay wojsica konne i piesze, przy odgosie mu-
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zyki; a gdy przechodzi pomidzy szeregami uszyko-

wanego wojska, kady korpus z osobna czyni nie-

sionemu Kodeksowi lionory wykrzykujc: „Nieci

yje Cesarz!" Tum ludu towarzyszcego, ol^na do-

mów napenione widzami byy niewtpliw oznak,
i z prawdziwem uczestnictwem obciodzi Naród
tak pamitn dla siebie uroczysto. Reszta potem.

Wprowadzenie polskiej monety.

G. K. Nr. 69, z dnia 29 sierpnia 1810. Z War-
szawy d. 25 Sierpnia Minister Skarbu uwiadamia
publiczno, i stosownie do dekretu Najja. Pana
pod dniem 9 czerwca b. r. ogoszonego w Nrze 50

Gazety Warszawskiej, Mennica krajowa czynnoci

swoje rozpocza. Pienidze, ja]vO z wyej wyrao-
nego Delvretu jest wiadomo, bd nastpujce:

W zocie: Dukaty w wartoci czerwonych zotych

dawniej Hollenderskicli. W srebrze: Talary od 6

zotych, dwuzotów<i, zotówki, 10 i 5 groszówki

w wartoci pruskich srebnych pienidzy. W mie-

dzi: 3, 1 i ''o grosze.

Przejazd ministra francuskiego.

G. K. Nr. 77, z dnia 26 wrzenia 1810. Dnia

23 b. m. przyby tu JW. Serra, Minister francuzki

w Warszawie. D. 24 zwiedzi solne kopalnie Wieli-

czki, a d. 25 wyjecha std napowrót do Warszawy.
Przyjazd ministra skarbu.

G. K. Nr. 82, z dnia U padziernika 1810.

D. 9. póno w wieczór przyjecha do naszego mia-

sta JW. Minister Skarbu Wgleski. Nazajutrz

z rana powitay go wszystkie rzdowe wadze,

a w wdeczór mieszkacy z wasnej woli miasto

owiecili.
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Ogoszenie wolnoci handlowej.

G-. K. Nr. 83, z dnia 17 padziernika 1810.

W niedziel d. 14 Padziernika, jako w rocznic

zawartego av Wiedniu tiaktatii pokoju, odprawione

zostao w kociele katedralnym przy assystencyi

cechów z choro^wiauii uroczyste naboestwo i Te
Deum przez JW. Biskupa Krakowskiego. Wojsko
zaogi tutejszej tak piechota jako i jazda . stao

w Grodzkiej ulicy w paradzie, a po sl^ioczonem

naboestwie udao si w rynek i przecigno olvoo

JW. dowodzcego tu Jeneraa Biegaskiego. JW.
Bislcup da tego dnia obiad. Ol3ecny tu JW. Mi-

nister Slvarbu Wgles]vi rozkaza, aby wyroi naj-

lepszego z Monarcli()w, nadajcy askawie wolno
handlu miastu Krakowowi, by w tym dniu uro-

czycie ogoszony. Po godzinie 5 po poudniu JW.
Hrabia Stanisaw Wodziclci, Prefekt Departamentu
Krakowskiego, zszed z Kadcami prefektury, Je-

neralnym Sekretarzem i Podprefektem na ratusz,

gdzie zasta zgromadzony magistrat, kupcówM rze-

mielnik()w i po stosownej mowie ogosi wolno
handlu, w obecnoci JJWW. Prezesów Trybunau
Kryminalnego i Cywilnego, wielu innych urzdni-

ków, os()b cywilnego i wojskowego stanu, kt()rzy

tej uroczystoci raczyli by przytomni, odczytaniem

wyroku Najjaniejszego Pana i napisaniem aktu

ogoszenia, poczem dlkakrotne okrzyki: „Niech

yje Najjaniejszy Pan!" nastpiy. W. Walenty
Bartscli, zastpca prezydenta miasta, wyrazi w imie-

niu mieszkac<)w w Icrótkiej mowie Monarsze uczu-

cia wdzicznoci za dane im dobrodziejstwo. Herold

konny ogosi przy pochodniacti i okrzykach: „Nieci

yje Najjaniejszy Fryderyk August" wyrok Naj-
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janiejszego Pana w 4 rogach rynku, 2>o przedmie-

ciach i w Podgórzu. Miasto lvrak()\v dao d. 16

z x>owodii bytnoci J^Y. ^Ministra Skarbu wieczorn
zabaw w Sukiennicach przy piknem owieceniu
caego tego gmachu i licznej orkiestrze, któr J W.
Minister obecnoci swoj zaszczyci raczy i dugo
j)0 pónocy si przecigna.

Prefekt krakowski.

G. K. Nr. 86, z dnia 28 padziernilca 1810.

Najjaniejszy Pan Devretem swoim w dniu 5 ^Yrze-

snia w Drenie podpisanym JW. Hrabi Stanisawa
Wodzickiego, dotychczasow^ego Zastpc Prefelcta,

Prefectem Departamentu KralvOwsl<:iego mianowa
raczy.

Teatr.

G. K. Nr. 87, z dnia 31 padziernilva 1810.

Od czasu upadku z rónyci powodów teatru w Kra-

kowie, w kadym prawie spoeczestwie, szczegól-

niej przy duszyci wieczorach, zaczto poczuwa
brak tej publicznej zabawy, i miano suszno;
w talv znal^omitem loowiem miecie, lvt()re jest dru-

giem w Narodzie, smutnie byo przyznawa si do

iipadlvu narodowej sceny. Kiedy zwrócimy oko na

teatr tutejszy, nie moem, jalv tylco odda spra-

wiedliwo cliwalebnym JP. Niedzielsviego usi-

owaniom, mówi usiowaniom, poniewa Dyrel^cya

teatru, któr przedsiwzi, na pierwszy dopiero

stopie trudnej drogi wstpuje. Jest ju lvilku alvto-

rów, jak atwo si ze mn publiczno zgodzi, któ-

rzy wiele obiecuj. Pan Niedzielslv:i w tym rolcu

bardzo si posun w w\vdoslvonaleniu swoim, szcze-

gólniej w^ w^ymowie polsl^iej, co jnu podobno naj-

trudniej byo; pozby si zbyt rozpieszczonego spo-
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sobii ]iK)\vieiiia. Pcin Beiisa ma wiele daru z natury;

talent jego jest niepospolity, przybiera na siebie

zrcznie charakter, w kt()rym ma si ])okazyvva,

ale nadto jeszcze jednostajnoci w deklamacyi i zbyt

prdkieg'0 m()wienia wystrzega mu si trzeba. Pan
Bensa moe kiedy na wysokim stan stopniu, ale

tylko w komedyi. Pan Zakrzewski przy dostatecz-

nej x>ibioci bdzie akto]'em drugiego rzdu. Pan
Boguski zbyt póno zaczyna i wtpi, aby móg
ju kiedy stan na poowie drogi do doskonaoci;
szczeg()lniej naladujc pana Kratzei* w nieumie-

niu swej roli, a po zym graniu najbardziej obu-

rza widzów. Szcoda, i pan Kratzer podobno
opuszcza scen, ale tylko w wzgldzie A\okalnej

muzy]vi. O aktoracli nic nie mówi, póniej oznaj-

mi moje zdanie, lvtóre jest wyrokiem caej pu-

blicznoci.

Gabinet figur woskowych.

G. K. Nr. 3, z dnia 9 stycznia 1811. Niej pod-

pisany artysta przybyy z Woch do tutejszego mia-

sta, ma ionor uwiadomi Przewietn Publiczno,
i w domu Pana Wasserraba na ulicy Grodzkiej

Nr. 21, otworzy Gabinet zawierajcy 85 figur wo-

skowych wielkoci naturalnej, wyobraajcych wielu

.Monarch()w europejslvic]i, ]\larszalv()w francuzkich,

wielu sawnycli jenera()w, filozofów, sowem ludzi

najsawniejszycli tak naszych, jal^o i staroytnych

czas<)w; ubranycli stosownie do charakteru. Gabi-

net otwaty jest z rana od godziny 9 do 12tej, po
poudniu od godziny 2giej do 9tej. — Osoby pierw-

szego stanu pac podug upodobania. Od osoby

dystyngowanej paci si zip 2. lub ry. 4; Od dzieci
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i sucycli Zp 1. lub ry. 2. Kajetan Pechi Me-
dyolaczyk.

Pobór do wojska.

G. K. Nr. 6, z dnia 20 stycznia 1811. Od dnia

27 grudnia r. z. widzielimy w murach naszych
szcze^-ólne dowody powicenia si chtnego miesz-

kaców Departamentu tego, na usugi krajowe,

w dniu albowiem 27 grudnia zawoani na mocy
wyszycli rozl<:azów przez W. Podprefels:ta miejsco-

wego popisowi, taiv z miasta jalc i okolic powiatu
tego, chtnie przybywajcy stawili si w domu miej-

skim, dla poruczenia losowi komu pierwszestwo do-

penienia tycli witych dla kadego Polaka obo-

wizków ]n'zez niego przyznaneni zostanie.W dniach

3 i 8 Stycznia wychodzce oddziay, Piilku I-go

i 15go odzie przyzwoit od zimowej przykrej pory

roku zasonieni i od JW. Prefekta o dopenienie

naleytych powinnoci napomnieni, postaw swoj
i okrzykiem: Niech yje Król! udowodnili, e Po-

lak, aby broni swej ziemi i prawego Mcmarcliy, nie

potrzebuje by do tego ani zmuszanym, ani zach-

canym.

Teatr.

G. K. Nr. 14, z dnia 17 lutego 1811. Gdy w tea-

tralnej reprezentacyi na d. 15 b. m. zdarzyo si,

i niektórzy z artystów dramatycznycli , zapom-

niawszy obowizków swoich, powayli si miejsca

z sztuki wymazane powtarza, a nawet i dodawa
rzeczy, których sama przyzwoito wzbraniaa, przez

co uchybili Szanownej Publicznoci i Zwierzcinoci

miejscowej. Urzd Policyjny ma sobie za obowi-
zek oznajmi Szanownej Publicznoci, i winnych

do odpowiedzi pocign; tuszy za sobie, i ar-
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tyci dramatyczni, których zamiarem jest podoba
si i zyskiwa Jej poklaski, przyszym postpowa-
niem, zasu sobie na zaponmienie tego ich wy-
kroczenia. Z Dyrekcyi Policyi w Krakowie d. 17 Lu-

tego 1811 r. Mieroszewski.

Dar dla gwardyi narodowej.

G. K. Nr. 64, z dnia U sierpnia 1811. Niej
podpisany nie moe na sobie przenie, aeby W.
Zarzeckiemu, Prezydentowi Municypalnoci mia-

sta Krakowa, nie owiadczy publicznego podzi-

kowania w imieniu Gwardyi narodowej Krakow^-

skiej, za ofiarowanie postawu sukna granatowego

z swej fabryJv;i, dla czonków Gwardyi nie bdcycli
w stanie mundurowa si. W Krakowie d. 10 Sier-

pnia 1811 r. Wojciech Mczeslci, Kapitan Grena-

dyerów i Zastpca Dowódzcy Gwardyi.

Wybór posów na sejm warszawski.

G. K. Nr. 88, z dnia 3 listopada 1811. Dnia
24 Padz. zgromadzenie polityc^zne Gminy powiatu

Krakowskiego, któremu nominowany przez N. Pana
W. JX. Wierzbiski, Jenera konwentu Mogilskiego,

dla saboci zdrowia przewodniczy nie móg, pod

prezydency JW. J. Xidza Slcórlcowskiego, S-
dziego Pokoju, z prawa Prezesa zastx:)ujcego, roz-

poczo i zakoczyo swe obrady. — Koció Para-

fialny na Piasliu by do tego solennego wyznaczony
aktu; poprzedzio go bicie w wszystkie dzwony,

a po odczytanej przez JW. J. Xidza Zglenickiego,

Officyaa Kralcowskiego, Mszy Stej, JW. Prefekt

z JW. X. Skórkowliim , Prezesem tego zgroma-

dzenia, i JW. Wybranowskim, Sdzi Pokoju, uda
si do lv()a porzdkowego na rodlcu Icocioa pi^zy-

gotowanego. Pj-zytomno Icilku tysi.cy mieszka-
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ców wiejskich, przypuszczoiiycli Konstytucy do
praw i zaszczytów obywatelskich, majcych z grona
swego wybra na Sejm Deputowanego, sprawia
widok kademu dobrze mylcemu Polakowi na-

der przyjemny.Wystawi wic im te zaszczyty w sto-

sownej mowie JW. Prefekt, przystpi dalej do prze-

czytania Listu Królewskiego zgromadzenie gminy
powiatowej zwoujcego i nominacyi Prezesa ; któ-

rego z prawa zastpujcy JW. Sdzia pols:oju Sk()r-

kowski, po wykonanej przed JW. Wybranowskim,
Sdzi polvOJu, przysidze, wezwa gosujcych, aby
przystpili do wyboru Deputowanego na Sejm i na
teme posiedzeniu JW. J. Xidz Archiprezbiter

acucki, Praat Kocioa parafialnego Panny
Maryi, na DeputoA\anego z gminy powiatu Kra-
kowskiego, jednomylnie zosta wykrzykniony.

G. K. Nr. 92, z dnia 17 listopada 1811. Dnia

31 Padzierni]va odprawio si tu zgromadzenie po-

lityczne Gminy Iszej miasta Krakowa. O godzinie

8 z rana po uderzeniu we dzwony uda si J W. Pre-

fekt do kocioa Panny Maryi, gdzie wprzckl zgro-

madzili si obywatele tej gminy, a stamtd po od-

prawionej Mszy . przez JW. JX. Ofticyaa Zgle-

nickiego, do amfiteati-u Kollegium Szkoy Gównej,
gdzie w obliczu obywateli prawo gosowania ma-
jcych i liczu} eh widzów, przystpi JW. Prefekt,

po stosownej mowie, do przeczytania tak listu

Królewskiego zwoujcego to zgromadzenie, jako

te nominacyi Prezydujcego. Potem odda to

wszystlio W. Janowi Kantemu Bartlowi, z mocy
prawa na Prezydujcego wezwanemu, i poegnany
mow przez W. Prezydujcego, oddali si z sali

obrad, gdzie jednomylnoci W. Antoni Morbicer
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na Deputo\vaneg'o na Sejm od tej g'ininy obrany

zosta. Obranie za 16 kandydatów do rady jNInni-

cypalnej zakoczyo tego samego dnia zgromadze-

nie tej gminy. D. 7 Listopada odprawio si takime
sposobem i zagajeniem JW. Prefelvta zgromadze-

nie gminy 2gitvj miasta Kralcowa w lvOciele XXy
]\lissyonarz()\v na Stradomiii, pod prezydency W.
Antoniego Morbicera, na it()rem obrano jednomyl-
noci W. Macieja Mczesls:iego deputowanym na

Sejm od tej gminy i 16 lvandydatów do rady Alnni-

cypalnej. D. 14 Listopada nalconiec odbyo si w po-

wyszym sposobie zgromadzenie gminy 3ciej i osta-

tniej miasta Kral^owa w sali donui W. Stanisawa
Lubowieckiego na Kleparzn, pod prezydencj^ Woj-
ciecha Mczeskiego. W niebytnoci JW. Prefelvta,

zagai posiedzenie tej gminy stosown mow^ W.
Podprefelct powiatu KralvOwslviego, Wincenty Le-

bowski, a poegnawszy mow Pj-ezydnjcego, od-

dali si z sali posiedzenia, na ctórem obrano je-

dnoni) lnoci W. Jana Kantego Krzyanowslviego,
na depntowanego na sejm od tej gminy i 14 kan-

dydat()w do rady municypalnej. Oba te zgroma-
dzenia zakoczyy talve swoje posiedzenia w naj-

wivszym porzdlcu w tycli samycli dniach, Ictórycli

l)yy rozpoczte.

Imieniny ksicia warszawskiego.

G. K. Nr. 20, z dnia 8 marca 1812. We czwar-

tek d. 5. b. m. obchodzio miasto Kraków uroczy-

sto Imienin Najjaniejszego Kr()la, Pana Naszego
miociwego, z zwyldemi ncznciami radoci
O lOtej wszystkie Wadze, wraz z JW. Prefelvtem

i JW. Jeneraem Biegaskim, uday si do ko-

cioa Arcliipresbyteralnego Panny INIaryi na nabo-
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zestwo, odprawione przez W. JX. Archipresbytera

acuckiego. Po odbytem naboestwie Gwardya
Narodowa czynia na Rynku róne obroty w po-

ród radosnych zewszd z uniesieniem powtarzanycli

okrzyków: „Niech yje Fryderyk August król Saski,

Xie Warszawski!''.... W wieczór cae miasto rz-
sisto byo owiecone. Uroczysto dnia tego zal^o-

czy teatr, na ktchym grana bya sztuka do oko-

licznoci stosowana, z kantat przy gustownie

owieconej cyfrze N. Pana, przez tutejszycli arty-

stów odpiewan.
Pogrzeb Wodzimierza Potockiego.

G. K. Nr. 31, z dnia 15 kwietnia 1812. Dnia
8 biecego miesica dzwony kocioów tutejszych

ogosiy mier Wodzimierza Hrabi na Zotym Po-

toloi Potocl<:iego, byego Pukownika puku arty-

leryi konnej, orderów krzya wojskowego. Legii

honorow^ej i iimych kawalera, któren przybywszy

dla poratowania zdrowia do Krakowa, po wytrzy-

manej kilkuniedzielnej cikiej cliorobie.... w roku

wieku swego 24 z powszechnym alem ycia
dokona. — Ciah) zmarego w dniu 10 kwietnia

o godzinie 6 z poudnia z domu mieszlvania do

kocioa Katedralnego.... zaprowadzone zostao.

Orszak pogrzebowy otwiera oddzia strzelców kon-

nych z Puku 3go, za tym postpoway oddziay

Gwardyi z wasnej ochoty ostatni posug zmar-

emu czynice, przez W. Wojcieclia Mczeskiego
Kapitana Grenadyerów prowadzone. Szo potem

Duciowiestwo zakonne i wieckie... Orszak za-

mykay oddziay Grenadyerów Gwardyi Narodo-

wej i strzelców konnych.
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Wspomnienie o Wodzimierzu Potockim i w. ks.

Konstantym.

„Przez Kraków przechodziy gwardj^e. Lud
pikny, lepiej utrzymany, oficerowie wyksztaceni
i gTzeczniejsi, w^ogóle rónili si od dawniej nam
znanych Moskali, na który cli dziko, ciemnot,
zodziejstwa i gwaty patrzaem od lat czterdzie-

stu niemal. Pierwszy raz zdarzyo mi si widzie
w^tedy Avielkiego ksicia Konstantego. Nosek za-

darty, twarz kamucka, oczki zaostrzone okropnemi

brwiami, a ywo ruchów jak u mapy; Cigle
tylko mustrowa onierzy, zaczepia kadego o gu-

zik, halsztuk, o niewyczyszczone buty i tym podo-

bne drobiazgi ; co wszake nie zwiastowao niebez-

piecznego wodza. Lubi take przekupkom wypra-

wia psikusy, skaczc na koniu przed icli stragany,

raz si nawet zdarzyo, e babin ko uderzy kopy-

tem; narobia krzyvu, zacza mu lvl po krakow-

sku, ale wielki ksi zaraz przysa a.djutanta

i doktora, a razem i kilka czerwouych zotych dla

poszlvodowanej. Nie wstrzymao go to jednak od

podobnycli fantazyj, bo sam widziaem jak na rynku
przeslvOczy z koniem jakiego ydka. Poniew^a
codziennie dawa ze siebie spektakl przy obluzie

warty Icawalergardów przed domem Szydow-
skiego na Floryaskiej ulicy, gdzie mia kwater

,

przeto czsto cliodziem do domu Adama Siemie-
skiego i stamtd przypatrywaem si tej ciekawej

figurze i scenom, jakie wyprawia. Pewnego razu

pamitam, przy tal^im obluzie asystowao mnóstwo
ciekawego ludu. Bawd wtenczas w Krakowie
mody i bardzo przystojny Wodzimierz Potocci,

syn Szczsnego z pierwszej ony Mniszcliówny.
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Przed par laty objwszy ogromny majtek, wy-
stawi Oli w dobrach swoich ukraiskich puk vO-

zalców regiilarnycli i ta<:owy ofiarowa Imperato-

rowi na wojn tureclc, za co tene da mu rang
pul^ownil^a. Po scoczonej wojnie poda si wszalie

o dymisy i ju jalvO prywatny przyjecha do Kra-

lvOwa, wanie podczas pocliodu gwardyów. Ot()

z tumem publicznoci przypatrujcej si dziwac-

twom w. ksicia, w pierwszym rzdzie sta sobie

i Wodziinierz Potocki w okrgym siapeuszu na
gowie, podobnie jak wszyscy cywilni; e za z ca-

ego tumu jeden tylko Potoclvi znany by w. lisi-

ciu osobicie, chcc przeto wywrze gniew sw<')j za t
oznak nieuszanowania, przyszed do, i zrzuciwszy

mu rk kapelusz z gowy, zacz ly grubym j-
zykiem moskiewsl^im. Oburzyo to publiczno;
ale kady sobie pomyla w duclui: „dobrze ci tak

za moskiewsk przyja!" Obelga ta ywo obesza

modzieca; na razie musia znie afront, ale odtd
zacz myle i czyni jak Polak. Z ut\vorzeniem

si Ksistwa Warszawskiego, wstpi w ojczyste

szeregi i wasriym kosztem wystawi kompani
artyleryi konnej, dajc na jej czele wietnego m-
stwa dowody. Zawczesna mier zabraa go w r. 1811.

Rodzina postawia mu w Icatedrze monument z mar-

muru, duta Torwaldsena. Rzeba ta pogaska nie

odpowiada charakterem swoim ani innym pomni-

kom znajdujcym si na Wawelu ani stylowi caej

wityni." (Ze Wspomnie z przeszoci, S. Wo-
dzickiego).

Odjazd komendanta miasta.

G. K. Nr. 42, z dnia 24 maja 1812. Z Krakowa
d. 13 maja. W dniu dzisiejszym stosownie do wy-

i



79

szych rozkazów Ja. Wiel. Jenera Biegaski kom-
menderiijcy w Departaiiieiicie Krakowskim opu-

ci miasto Ivi'alv()w. Wyjazd Jego smutne wznieci

uczucie w sercu tych wszyst]vich, którzy cnot na-

leycie ceni umiej. Gorliwy o do]3ro publiczne

Obywatel, szczery przyjaciel, uprzejmy dla wszy-

stkicli, umia kadego pozyska serce. Przy do-

penieniu obowizlvów lvommenclanta, by zarazem

Opiekunem Departamentu, Kraków go nigdy nie

zapomni, i dzie powrotu Jego w te mury urocz>'-

cie obchodzi bdzie.

Dezercye z wojsk.

Dz. dep. Nr. 5, z dnia 28 czerwca 1812. W dniu

wczorajszym dostawiono do Biór Prefekturalnyci

z Powiatu Pilickiego 7, z Stopnicldego za 16 dezer-

terów z Puków illyryjsko francuzldch zbiegych,

którzy tuajc si po l<:raju, zbrojn rv wymu-
szali na gminacli potrzebne dla siebie wyywienie.
Przypadelv ten zniewala Prefelcta do wezwania
WW. Podprefelvtów, Wgo Prezydenta .Municypal-

noci Miasta W. H. Krakowa, UUrod. Wójtów,
JPP. Burmistrzów, aby Decret Najjaniej. Pana
z dnia U Stycznia 1812 wzgldem ledzenia zbie-

gów z wojsv Narodowych wydany, do zbiegów
wojsk sprzynderzonych stosujc, wszelkiego w chwy-
taniu tyche, jeeliby gdzie spotrzeonemi zostali,

dooyli usiowania.

Pocztek wyprawy do Moskwy.
G. K. Nr. 33, z dnia 1 lipca 1812. .Alanifest

Napoleona z 22 czerwca z Willcowiszek zaczyna-

jcy si od obiecujcych sów: „Druga wojna Pol-

ska rozpoczta!'^
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Uroczysto zawizania konfederacyi.

G. K. Nr. 55, z dnia 8 lipca 1812 we rod.
D. 5 lipca by dniem, którego widok kadego Po-

laka rozrzewni musia, po odebranej albowiem
w dniu 4 b. m. wiadomoci o zwizaniu si w Konfe-

deracy Reprezentatów Narodowych i zezwoleniu,

aby wszyscy kraju tego mieszkacy do zwizku
tego przystpili, wszystkie wadze miejscowe ak-

ces swój podpisawszy wzajemnie sobie winszoway
bytu, którego przed lat kilkoma nadziej nawet
cieszy si nie mogy. Lud gromadzc si czyta
chcia wiadomo t w twarzach napojonycli ra-

doci, a zaczynajc od podzikowania Najwy-
szemu za poczenie Nas z Braci naszemi, uday
si wadze po kwadransowem we wszystkich wi-
tyniach dzwonieniu do kocioa Archybresbiteral-

nego Panny Maryi, gdzie J. W. X. Zgienicki,

Oficya odprawi msz wraz z Te Deum i modli-

twy kocielne, po których ukoriczeniu asystujcy

tej uroczystoci batalion gwardyi Narodowej, tu-

taj przytomny z muzyk swoj defilowa olcoo

domu Rzdowego, otoczonego od Cech()w, mieszka-
ców miasta Krakowa i zewszd zgromadzonego

ludu wiejskiego, którego ogoszenie bytu Polski

z krajów nawet Wis przedzielonych sprowa-

dzi(X Wówczas W. Prezydent Municypalnoci

w krótkiej lecz penej energii mowie doniós zgroma-

dzonemu ludowi o zwizku konfederacyi i wslirze-

szeniu narodowej istnoci. Lud z zami w oczaci

radosnemi odpowiadajc, nie pozwoli nawet do-

koczy mówicemu, ale kilkakrotnie przerywajc

mu czytanie, napenia mury miasta jednostajnymi

okrzykami: „Niech yje Cesarz Wskrzesiciel Na-
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rodu naszego! niech yje askawy nasz Król!"

Dzie ten radosny zakoczy wieczorem teatr,

w kt()ryin widziano owiecone poczone herby na-

rod<>w, a i>dy ])o ukoczonej sztuce pod tytuem
Powstanie Narodowe, piewano piosnk wojenn
przez sawnego midzy wierszopisami polskimi

Niemcewicza napisan, licznie zgromadzeni widz
oklaskami przerywajc aktorom piewy, cigle
wwdawali odgosy wdzicznoci. Poczc^m nast-
])ilo rzsiste z wasnej woli mieszkaców owiece-

nie wszystkicli w miecie bdcycli domów, pomi-
dzy któremi szczególniej janiay: Ratusz miejs^i

z wie w caoci owiecony, na którycli nie za-

tartym ani w lekiem, ani nieprzyjazn rk Pogonie

i Orze W' swej ols:azaoci widzie si day. — Dom
J. W. Prefekta z herbami poczony rzsisto owie-
cony, Trybuna cywilny, na kt()rego szczycie bramy
wchodniej z ulicy na dziedzicu unosi si obraz

wielkiego Napoleona, ubramow^any w girlandy ró,
kwiatów i korony dbowe, rzesistem otoczony wia-
tem, pod którem dany by transparent w goskach
kolorów kokardy zwizkowej i na tem da si czy-

ta napis: Ten was sw si podniós w maej wprzód
postaci; Wnet pod swym liasem zleci braciom

dwign braci. Naty dzi grom siy, uy Bo-

skiej mocy. By wskrzesi z czci cao podbiciem

])ónocy. Ostatnie te wyrazy: podbiciem pónocy
wydane byy w^ zotych goskach. Od szczytu za
bramy po nad obrazem i gzemsami po supach
i odrzwiacli a do dou spaday Wiece z kwiatów
i licia dbow^ego splecione, a cigiem tycli przy-

wiecay lampy w wydatnym sposobie. W gbi
dziedzica pawilon gmachu przeciwlegy bramie

Bijkowski. Kronika krak. g
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po oknach od wierzchu do dou paa tal^e wia-
tem arzystem. Mieszl^ania W. W. Icomisarza po-

licyi departamentowej, Prezydenta municypalnoci,

J. W. Pulcowniliowej artyleryi Potoclviej, W. X.

Bouciet , Wincentego Lasldewicza i inne. Na do-

mie liomisarza policyi Dep. pod transparentem wy-

obraajcym wslvrzesiciela naszego, wsl^azujcego

granice lvraj u, janiay nastpujce wiersze: Ojciec

ludów, którego wieczn g'osz saw, Dzisiaj na

Polsl^ zwraca skinienie askawe. W nim ufni Bra-

cia z ona jednomylnej zgody, Dwigniem supy
Chrobrego i dawne swobody. Widok ten w czasie

pogodnej nocy przypominajc dawnego bytu i no-

wego odrodzenia widoki, pobudza lud do powta-

rzania cigych okrzyk<)\v, które zaledwo z dniem
ukoczy si mogy.

Odezwa o pomoc dla rannych.

Dzie. dep. Nr. 7, z dnia 12 lipca 1812 r.

onierze rodacy, bracia, krewni nasi, ju na polu

sawy, aby za wskrzeszenie, za pomylno wal-

czy Ojczyzny. Do dzi dnia, nie jeden zapewne

miertelne nieprzyjacielowi zadajc ciosy, honoro-

wemi zosta okryty bliznami. W tym celu odzy-

w-am si do czuych serc Obywatelów i Obywate-

lek Departamentu Administracyi mej powierzonego,

zachcajc ich do znoszenia bandaów i szarpi],

które w^ biórze Prefektury odbierane bd. W Kra-

kowie dnia 9go Lipca 1812 roku. Wodzicki, Pre-

fekt. Wroski S. G.

Naboestwo o zwyciztwo.

G. K. Nr. 62, z dnia 2 sierpnia 1812. Na dniu

19 lipca b. r. odprawio si naboestwo w kociele

Panny Maryi w Krakowie, proszc Najwyszego
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Twórcy, aby boooslawi orowi wielkiego Na-

poleona, wskrzesiciela narodu polskiego i sprzy-

mierzonych wojsk, oraz Stanom zkonfederowanym

Królestwa Polskiego. Celebrowa Msz w. JW.
Jm Xidz Wincenty acucki, Archipresbiter

Infuat. Kazanie mia Jm Xidz Apolinary Po-

dolski, kaznodzieja 00. Franciszkanów.

Podzikowanie za dar patryotyczny.

G. K. Nr. 66, z dnia 16 sierpnia 1812. Pre-

fekt Departamentu krakowskiego. W moment, kie-

dy Gwardya Narodowa miasta Krakowa na pier-

wsze wezwanie wszelk gotowo do zasonicia
g:ranic, obrony kraju i wspóobywateli okazaa,

kiedy ju w cliwalebnym tym zamiarze siedlisl^a

swe opuszczaa, Jm Pan Bajer, adjunkt przy wy-
dziale ywnoci w biurach Prefekturalnych, nie

mogc znajdowa si w szeregach ochoczych obro-
ców zoy na rce Prefekta w miar szczupego

swego majtku nowy zupeny uniform z broni
i wszelkimi do tego potrzebnemi rekwizytami dla

oddania go jednemu z uboszych nieubranych gwar-

dzistów. Ofiara ta zoona zwaszcza od takiego,

któren famili obarczony szczupe ma dochody
w porównaniu najlepszych jego chci, nie moe
by jak tylko za wielk uwaan, a ztd uzna
Prefekt potrzeb, czyn ten patryotyczny do pu-

bli(*znej poda wiadomoci. W Krakowie d. 7 sier-

pnia 1812. Wodzicki Prefekt. Kalinka Z. S. J.

Uroczysto z powodu rocznicy urodzin Na-

poleona.

G. K. Nr. 67, z dnia 19 sierpnia 1812. Dzie
15 sierpnia, jako uroczysty wielkiemu Imieniowi

i urodzin Najjaniejszego Cesarza Francuzów, KriUa
6*
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woskiego, tego to bohatera wiata, którego opa-

trzno udzieli nam raczya za wskrzesiciela, zba-

wc i opiekuna, obchodzony by radonie w tej tu

dawnej królów stolicy. Ju w wili na schyl^u

dnia tego liczny huk dzia miejskich zapowiedzia

wit t narodow uroczysto, a o samym wicie
nazajutrz podobny huk zwiastowa j. O godzi-

nie lOtej wadze Rzdowe zgromadziwszy si do do-

mu Prefekturalnego, uday si na naboestwo do

kocioa katedralnego, gdzie JW. Senator biskup

krak. piewa Msz solenn, w cigu której mia
Jm Xidz Paszkiewicz stosowne do okolicznoci

kazanie. Po odpiewaniu, przy odgosie dzia, hymnu
Te Deum i ukoczonem naboestwie, reszta po-

zostaej w Krakowie gvvard>i czynia na rynlai

róne obroty. Lud zgromadzony, przytomne osoby

wojskowe i czonlvi wszelkicli wadz powtarzay
nieustannie wniesiony przez JW. Prefekta gos

:

„Nieci yje Cesarz Napoleon, jedyny zbawca,

wskrzesiciel narodu polskiego!" Dnia tego dany

by u JW. Prefekta obiad na sto osób, w czasie

którego przy setnycli wystrzaacli z dzia miejsco-

wych, speniono toast za zdrowie wielkiego boia-

tera wiata. Po wszystkicJi przedmieciacli otwo-

rzone byy dla ludu bezpatne zabawy i igrzyska

rónego rodzaju z dobran muzyk i wytwornemi

piewy. Na teatrze nadzwyczajnie tego dnia na-

penionym, pierwszy raz widziano z patryotycznym

zapaem reprezentowane Dramma, pod tytuem:

„Zdobycie Grodna", przed otarzem za wielkiego

Napoleona, wietnie i gustownie ozdobionym, a

szeregami grenadyerów i woltyer()w gwardyi miej-

scowej otoczonym, artyci dramatyczni piewali
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sawn kantat z wyborn imizyk, przy oklaskach

widzów kilkakrotnie bya powtaizana. Kiedy za
ju zmrok pokrywa zacz miasto, wszystkie gma-
chy publiczne i domy prywatne rzsistym ztija-

niay ogniem. Z pouiidzy mnóstwa dowcipnych

transparentów, któremi przeplatane byy rzsiste

ilnminacye w tysicach lamp szanown liter N.

wyraajce (jak widziano na paacu pod Krzyszto-

forami n JO. Xiniczki Sanguszkówny i na przed-

mieciu Wesoej u JW. z Xit Sanguszków Po-

tockiej Wodzimierzowej) celniejsze tu tylko przy-

taczamy. Na balkonie domu P]'efekturalnego wielki

transparent Avyobraa osob niezwycionego Na-
poleona w stroju cesarskim, tak jak bohater ten

by koronowani' w r. 1804 w^ Paryu przez Piusa

VII. Cesarz wspiera lew^ rk na tarczy z her-

bami K<»rony Polskiej i Litwy. Wokoo cesarza

byy wci lanry, w^ których rodku zapisane wi-

da byo wszystkie znakomite zwycistwa bohatera,

woskie, egipskie, niemieckie, hiszpaskie, w- chro-

nologicznym porzdku, poczwszy od ALontnotte,

a do Wagram , równie w^ laurach mniejszych

otaczajcych tarcz polsk zwyciztwa Polaków^

w szkole bohatera wyw iczonycli, a u stóp bohatera

nastpujcy napis: „Wielki Napoleonie, oto plon

tej pracy, Ty wiat podbi i spraw i, e yj Po-

lacy". Na domu Municypalnym, nader okazay
transparent wystawiajcy cesarza Napoleona na
dzielnym koniu, u kt()rego stóp wida moskiew-
skie wojsko poraone od jego zastp()w na lew^ym

brzegu Dwiny i na prawy brzeg uciekajce pod
piorunami z powietrza od zotego ora rzucanymi.
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Na domu, w którym Kommisya kwaternieza jest

umieszczona wida byo pod cyfr Napoleona napis:

Od niego wiat zdumiay losów swoich czeka,

Przed nim w bojach z rozpacz przeciwnik ucieka.

Przy Nim cnota, wspaniao, mstwo z szczciem stawa,

A nad Nim wiekopomna unosi si sawa.

pod orem polsliim i pogoni na tyme domu czytano:

witym wzem Sarmatów zjednoczone plemi
Wzrusza gosem wdzicznoci zadziwion ziemi:

Dry pónoc, bowiem orów zblionych pogoni

Bóg, cesarz, wito sprawy, naród cay broni.

Na domu W. Wolfstliala wida byo transparent

wyobraajcy liter N. w girlandach, pod litóremi

cztery osoby w strój acli rónycli klas ludu trzyma-

jc si wspólnie za rce oznajmowaly rado w wy-
razach :

Cieszcie si dzieci Lecha, ecie Polakami,

Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z wami.

Mieszl^anie na ulicy Grodzkiej W. Józefa Borzy-

kowskiego, patrona trybunau cywil. I. instancyi

Deptu krak. przy rzsistem wietle ozdobione, byo
dwoma transparentami. Z tych pierwszy wyobraa
W. Napoleona, obok którego by glob ziemsld, na-

turalnymi kolorami wschód, zachód, poudnie i pó-
noc okazujcy, gdzie zwrócony twarz W. Napoleon

rk ku pónocy Avslcazywah Nad nim by napis:

Wszdzie Wielki ! a pod nim wiersze nastpujce

:

W którkolwiek wiata stron

Or twój zbawco nasz bynie,
Tam ramie niezwycione
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Cnot dwiga, zdrad cinie.

Dzi skutki twej dzielnej mocy
Wskazujesz nam na pónocy.

Transparent drn^i, na którec^o wierzchu orze fran-

cuski w najwietniejszej oddany by postaci, pod

nim takowe wiersze:

Xa gos Napoleona drzwi Janusa stoj,

Pole Marsa, gdzie dotknie, okrywa go saw.
Leczy zranion ludzko, zuctiwali si boj.

On nasz ojciec! wy jego podwignieni spraw.

pod którymi wida byo ora polskiego z pogoni,

wstg' lvonfederacyjn przepasanego. Podobnymi
transparentami ozdobione byy domy: Trybunau
cywilnego, Dyrelvcyi sliarbow^ej, JW. Stanisawa
Mieroszewskiego, sdziego pokoju, Obserwatoryum
przy botanicznym ogrodzie i wiele innych. Do tego

zachwycajcy niemal spraw^owa widol^: , dany fa-

jerwerk na wierzchoku mogiy Krakusa, która

smolnemi beczkami otoczona wród ciemnej nocy

gorejce, na ksztat Wezuwiusza z gór tyci pod-

ziemne pomienie wyrzuca zdawaa si. Tumy
radosnego ludu snuy si a do rana po ulicach,

przy cigle powtarzany cli okrzykach: „Nieci yje
najwspanialszy boliater wiata, zbawca i wsl<:rze-

siciel Polski!"

Statystyka staroci.

G. K. Nr. 82, z dnia 11 padziernilia 1812.

Tabele statystyczne zmary ci wiadcz, e w De-

partamencie Icrakowscim w r. 1810 doyo wieliu

81—85 lat 132 osób, 86-90 lat 162 osób, 91—95
lat 84 osób, 96—99 lat 21 osób, do 100 lat 13 osób,

do 101 lat 5 osób, do 102 lat 1 osoba, do 103 lat
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5 osób, do 105 lat 1 osoba, do 110 lat 1 osoba.

Ztd pokazuje si, e klima departamentu krako-

wskiego, mimo czstych odmian z okazy i pobliskich

TatrÓAV doznawanych, zdrowotnoci swoj midzy
wielu innymi celuje.

Odznaczenie ochotników krakowskich.

G. K. Nr. 98, z dnia 6 grudnia 1812. Amilkar
Kosiski Jenera Dywizyi, krzya wojskowego ka-

waler, do JW. Prefekta Dep. krakowskiego. Za-

trudnienia dowództwa AYOJsk w nieustannym b-
dcych rucliu, nie pozwoliy mi wczeniej donie
JW. Panu o wietnym udziale chway, na któr
zasuy szwadron powstania vrakowskiego w utar-

czce dnia 7 b. m. z niepi'zyjacielem pod Uciugiem.
Szwadrcm ten znajdujc si pit^rwszy raz dnia tego

w ogniu, dowiód, i zoony l)y z wiud<:('>w i dzieci

tyci a"alvOwialv()w, Ictiu-zy z Zaniojsvim i Czar-

neckim pod KralvOwem , a w bliszyci nas cza-

sach zwyciai pod Racawicami. Jednego tyllco

oficera i jednego stracilimy onierza; mier bo-

wiem sama szamije odwanych. Ten wstp na pole

cliway, godn bdzie dla Departamentu nagrod
ofiar obywatelskiej gorliwoci i vtóra tem drosz
by powinna w oczach Rzdu, i Departament

lvravOwslvi przysyajc 300 walecznycli wspóroda-

ków na obron l<:raju
,

przez dostateczny ubi()r

i uzbrojenie usposobi ich do odbycia kampanii zi-

inowej. Chciej przyj JW. Prefekcie zapewnienie

mojego upowaania. Jen. Kosiski.

Odezwa o wsparcie chorych jeców ros\ jsls:ich

do Krakowa odstawionych.

Dzie. dep. Nr. 33, z dnia 14 stycznia 1813.
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Komisya lazaretowa.')

Dz. dep. Nr. 35, z dnia 28 stycznia 1813. Rzd
krajowy ustanowi komisy do trudnienia si
adniinistracy lazaretow i wezwa do niej Wgo
lonacego Badeniego Radzc Prefektaralnego, W.
Podprefelvta Lebowskiego, W. Prezydenta Muni-

cypalnoci, W. Boduszysldego Fizyka Departa-

mentowego, do lit()rei kommisyi jalvO czonld czyn-

ne z gorliwoci o dobro ludzkoci nalee chcieli:

JW. Niemojewski, Pose JW. Ignacy hr. Stadnicki,

Pose Konieclci, W. J. Xidz Jerzy Mieroszewski

Dziekan Kollegiaty WW. ., W. Wincenty a-
skiew icz, W. Franciszek Wolft, W. Jan Kanty
Bartel, W. Wojcieci Bartynowski. Szacowne te

czonki codziennie kolejno obchodz lazarety i

w kad chorych wgldajc potrzeb, na codzien-

nych zgi'()inadzeniach obmylaj rodki zaradcze

ulenia cierpicej ludzs:oci, przyjy take na sie-

bie obowizek odbierania dobroczynnych skadelv,

które dotd od nastpujcych osób zoone zostay.

W KralvOwie dnia 13 stycznia 1813 rokn. Wodzicki
Prefekt. (Spis darodawców).

Cofanie si wadz ksistwa warszawskiego

przed wojskami rosyjskiemi.

G. K. Nr. 13, z dnia 14 lutego 1813. Z war-

szawy dnia 4 Lutego. Rada Jeneralna Konfedera-

cyi KrólestAva Polskiego osdzia za i'zecz przy-

zwoit przenie miejsce posiedze swoich do

Starodawnej Stolicy Kr()lestwa Polslciego i stoso-

') Z pocztku stycznia 1813 roku zaczli si ciga do

Krakowa zdziesitkowani wypraw moskiewsk wojskowi pol-

scy. Ranni polscy i rosyjscy zai)elniali szpitale na prdce urz-
dzone.
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wnie do tego postanowienia, czonki rady wyje-

chay z Warszawy do Krai^owa dnia Sgo Lutego.

Ostatnia uroczysto Napoleoska.

G. K. Nr. 19, z 7 marca 1813. Dzie onegdaj-

szy jako dzie Imienin N. Pana, obctiodzony tu by
z okazaoci Uroczysto t od i'ana ogosiy
dzwony po w^szystkich Kocioaci; gromadzi si
zewszd lud do wity Pasicicli dla bagania
Najwyszej Istnoci o przeduenie dni dla caego
Narodu tak drogich. O wpó do jedynastej przed

poudniem JJ. WW. Senatorowie, Ministrowie,

Rada Konfederacyi, Czonl^i Rzdu Litewslviego

i inne Wadze Krajowe, oraz liczne obywatelstwo

zgromadzili si do JW. Potockiego Prezesa Rady
Ministrów, dolvd take przyby JW. Baron Bignon,

Pose Nadzwyczajny i Minister Penomocny Najja.

Cesarza Francuzów i Króla Woskiego, wraz z oso-

bami do ambasady nalecemi, niemniej JW. Ba-

ron de Baum, Konsyliarz Nadworny i Komisarz

N. Cesarza Austryackiego. O jedynastej wszyscy

zgromadzeni udali si do Kocioa Archipresbite-

ryalnego Panny Maryi Po naboestwie JW.
Prezes Rady Ministrów, wraz z Wadzami Rz-
dowemi powróci do SAvego mieszl^ania, a JO. Xe
Naczelny Wódz odprawi rewi wojska przy assy-

stencyi swego sztabu gównego. Jeneraów i Offi-

cerów. Tego dnia JW. Pose nadzwyczajny Fran-

cuzki dawa wspaniay obiad, w czasie Idórego

pi zdrowie Najjaniej. Pana, a JW. Prezes Rady
Ministr(5w Najja. Cesarza Francuzów, Króla Wo-
skiego. W wieczór mieszlcacy Kratkowa z wasnej

chci owiecili swe domy. Gmacli za Sukiennice

zwany, kosztem rzdowym rzsistym ogniem prze-
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pysznie by illuminowany. Gorzaa w poród nie£i:o

cyfra nkoclianegH) KrcUa, a liczna i dobrana mu-
zyka bawia przytomnych, midzy Jvt()rymi znaj-

doway si osoby rzdowe, JW. pose Penomocny
Francuzki i przeszo 4000 obój ej pci os()b, ctóre

obcli()d tej tak przyjenmej uroczystoci w to talv

obszerne miejsce zgromadzi, a Isitdrym ciodnilci

i róne napoje w p()n noc obficie roznoszono.

Zgon biskupa Gawroskiego.
G. K. Nr. 30, z dnia U kwietnia 1813. Dnia

7 b. m. zszed z tego wiata w 73 rolcu ycia JW.
JX. Andrzej Rawa Gaw^roslvi, Bislvup Krako-
w^ski, Senator Xitwa Warszawslviego. D. 9 roz-

poczto obciód pogrzebowy. W tym celu zgroma-
dziy si o godzinie 6 po poudniu Najw^ysze
Wadze Krajowe O godzinie 7 rozpocza si
exportacya przez JW. Jana Gauszew^slciego, Bis-

kupa Wigierslviego, Senatora Xistwa Warszaw-
sldego Po odprowadzeniu ciaa do Kocioa
Katedralnego na zamek, i zoeniu Go na lvatafalku,

wzdu litórego stali grenadyerowie, odpiewanym
by kondul^t, i ciao do grobu spuszczone zostao.

Wyjcie wojska saskiego.

G. K. Nr. 32, z dnia 21 kwietnia 1813. W skutku

odebranyci roz^azdw opuszczam z wojskiem Sa-

slviem pod mojem dowództwem zostajcem, ziemi
Polsc. Wspólny interes dwócli narod()w, które

doznaj szczcia by jednemu Królowi poddanymi,

ju witym je kojarzy wzem, ten za sta si
wiecznym dla Icadego Sasa przez przyjcie i przy-

jazne obejcie si, jalvicli powszecmie w cigu tej

wojny doznalimy. Nigdy ici nie zapomnieiny,

a sama nadzieja okazania si godnemi pamici
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Polaków, bdzie wieczn dla kadego Sasa nagrod,
wraz z przekonaniem, e wspólny interes cigle oy-
wia i wzmacnia bdzie zwizek nasz. W Krako-

wie d. 20 Kwietnia 1813 A. Gablenz Jenera Major

i Brygadyer Kawaleryi Kr<)la Inici Saslciego ^).

Rozwizanie si Rady Jeneralnej z powodu
zajcia Polski przez obce wojska.

G. K. Nr. 35, z dnia 2 tnaja 1813. Konfede-

racya Jeneralna Królestwa Polskiego. Kiedy ju
ostatni zakres posiadoci Ojczystych opuszcza

przychodzi, kiedy Wadze Krajowe i to wojsko

odradzajce z szcztk(hv tylu laurami okrytych

i na nowo cudem patryot}'zmu utworzone, zblieniem

si si przemagajcych i zbiegiem okolicznoci do

ustpienia s zniewoleni, kiedy zabi'ako ziemi,

w którejby czynnie pozosta mona, i nie masz

blisko niej siedliska, gdzieby niepodlege schronie-

nie przyzwoite jk)wadze Nai'odowej znale si

dao; Rada jeneralna Konfederacyi jeneralnej Kró-

lestwa Polskiego w tak okropnym dla czucia Na-

rodowego pooeniu, widzi si by przymuszon
zawiesi zwyczajne posiedzenia, i zostawi kademu
z swych czlonlsKny wolno rozporzdzenia na czas

samym sob podug monoci i dogodnoci kadego.

Kiedykolwiek za ostrzeona, i zebranie si jej

jest potrzebnem i sta si moe poytecznem Oj-

czynie, Rada mie bdzie za wit powinno
zebra si jak najprdzej w miejscu, któi'e jej oko-

licznoci ówczasowe wska za bezpieczne i przy-

zwoite Dziao si w Krakowie na Sessyi Rady

') Sasi przeszli nastpnie na stron sprzymierzonych prze-

ciw Napoleonowi.
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Jeneralnej Konfederacyi Jeneralnej Królestwa Pol-

skiego, d. 30 kwietnia 1813 r. Miejsce Marszalka

Sejmu i Konfederacyi Jeneralnej Królestwa Pol-

skiego zastpujcy Stanisaw Ordynat Zamojski.

Sekretarz Konfederacyi Jeneralnej KnUestwa Pol-

skiego. Kajetan Komian.
Zajcie Krakowa przez wojska rosyjskie.

G. K. Nr. 39, z dnia 16 maja 1813. D. 13 b. m.

zrana weszy tu wojska Najjaniejszego Cesarza

Rosyjskiego pod dowództwem JW. Jeneraa Ba-

rona Sakina, który z orszakiem swoim przejecha

przezrynelciglówniejsze ulice miasta, potem gówn
swoj kwater na przedmieciu Kleparzu zaoy. ^)

Wyjcie wojska rosyjskiego (na zacliód prze-

ciw Napoleonowi).

G. K. Nr. 40, z dnia 19 maja 1813. Wojska
'Cesarsko -Rossyjskie, Ictóre pod rozlvazami JW.
Jeneraa Barona Sakina weszy tu d. 13 jNlaja,

opuciy d. 16 tego miesica z rana miasto nasze,

udajc si drog ku pruskiemu Szlskowi. Przez

krótki cig swego tu bawienia nie stay w samem
miecie, ale tyllco po przedmieciacli i wsiaci ol^o-

licznych, zachowujc najwilvsz karno.
Dezercya z wojska rosyjskiego.

Dz. dep. Nr. 49, z dnia 27 maja 1813. Zastpca
Prefekta Departamentu Krak: Z mocy polecenia

Generaa Gubernatora asl^oy z dnia 6 Maja r. b.

Nr. 825 zalecam WW. Podprefektom, W. Prezy-

dentowi M. W^. H. Krakowa, UUr. Wójtom Gmin
i JPP. Burmistrzom miast, by zbiegego z Pulai

') Wojsko Polskie opucio Kraków udajc si na zachód

na pole walki.
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Kozackiego 4i>-o Uralskiego Pisarza, Wielikanów
zwanego, który uniós przy ucieczce swej piset
rubli, jak najcilej ledzili, i w razie pojmania,
za uwiadomieniem Zastpcy Prefekta do najbli-
szej Kommendy wojskowej dostawili. Zbieg wspom-
iiiony ma lat 25, wzrostu wysokiego etc. w Krakowie
dnia 24 Maja 1813 roku. Wielogowski Z. P. Sro-

kanicz Z. S. G.

Odbieranie broni.

Dz. dep. Nr. 60, z dnia 7 sierpnia 1813. Pref.

Dep. Krak. Z umieszczonego poniej rozkazujW.
anskoy Generaa Gubernatora Xistwa Warszaw-
skiego do Prefektów wydanego, przekonaj siW^Y.
Podprefekci, UUr.Wójci i JP. Panowie Burmistrze

miast o Najwyszej Jego Imperatoi'skiej Moci
woli, wzgldnie cignienia broni i materyalów
wojskowych. Stosownie do tego rozkazu obowi-
zani s wszyscy UUr. Wójci i JP. Panowie Bur-

mistrze zaj si natychmiast wyszukaniem w mo-
wie bdcych effektów i odesaniem ich do biur

WW. Podprefekt(hv, którzy je do biur Prefekta

dla dalszego wytransportowania odstawi. Obowi-
zani s rÓAvnie zaraz po otrzymaniu niniejszego

Dziennika oddzielne na niego da WW. Podpre-

fektom rewersa i dopilnowa, aby rozkaz ten po

trzykro w ich gminach w dni witeczne ludowi

zgromadzonemu z ambon by publikoAYany.W Kra-

kowie, dnia 4 sierpnia 1813 roku. Wielogowski
Z. P. Stokowski Z. S. G.

Bunt jeców.
Dz. dep. Nr. 63, z dnia 27 sierpnia 1813. Pref.

Dep. Krak. Reskryptem JW. Generaa Guberna-

tora Xiestwa Warszawskiego data 30 Julii 11 sier-
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pnia r. b. Nr. 4006 i 4039 wydanym, z powodu,

i w jednym oddziale prowadzonych jeców wo-

jennych AYSzcz si bunt i w^ tym 10 ludzi ucie-

ko, przy tem za zdarzeniu niektórzy mieszkacy
zamiast okazania w pojmaniu pomocy, rzucili si

na konw^ojujcych onierzy i onych pobili a na-

wet niektórych i zranili, zalecona zostaa najmo-

cniejsza baczno, aeby podobne nieprzyzwoitoci

miejsca nie miay. Kraków dnia 19 sierpnia 1813

roku. ^Yodzicki Prefekt. Wroski S. G.

Powód.
G. K. Nr. 69, z dnia 29 sierpnia 1813. Dnia

26 b. m. ^Yisa pod Krakowem, zapewne z desz-

czów w góracli upadych , tak bardzo i na<>le we-

zbraa, jak jeszcze najstarsi wiekiem ludzie nie

pamitaj i przewyszya wylew w roku 1774.

W momencie zalaa oba brzegi i tak wysoko si
wzniosa, i po najwyszych brzegacli dochodzia

do dachów. Serce si krajao patrze, jak woda
zabieraa z ludmi chaupy, ls:tórz>' trzymajc si
w nich, woali o ratunek, a da im go nie mona
byo; popsua, porozrywaa lub do gruntu wzru-

szya wiele nawet murowanych domów i budyn-

ków; zatopia lub uniosa wiele byda rogatego,

nierogatego, koni, sprztów, drzewa itd. Browar
Królewski i mieszkanie z kancelary Podinspe-

ktora dóbr narodowych , na wzgórku nad \Yis
]3dce, zalaa a pod dach i popsua. Przedmie-

cie od Wisy a pod bram Wiln, równie jak

przedmiecia Stradom , Kazimierz , Podg<)rze etc.

zalaa i poniszczya. Wadze miejscowe czyniy, co

tylko mona byo dla dania pomocy nieszczli-

wym, którym woda wszystko wydara i zaledwo
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ycie pod dachy swych domów unieli. Okropna
ta woda zerwaa i uniosa d. 26 drewniany most
na palaci na starej Wile midzy Stradomiem
i Kazimierzem, a d. 27 most drewniany na ar-

kadacli na nowej Wile midzy Kazimierzem i Pod-
górzem. Od dnia 27 zrana zacza woda cokolwiek
opada, ale do dnia dzisiejszego dosy jeszcze

jest wiells:a.

Oprónienie stodó z kwaterunku.
Dz. dep. Nr. 67, z dn. 18 wi-zenia 1813. Pref.

Dep. krak. JW. Gówno Kommendenijcy Gene-
ra Barclay de Tolly wyda pod dniem 20 Lipca
]•. b. w Reichenoacli rozvaz, by stodoy przez jalvie-

kohviek oddziay wojslc Cesarss:o-Rossyjslvich za-

jte, dla umieszczenia tegorocznycli zbiorów przez

te oddziay uwolnione byy. O tym roz^azie Pre-

felct obywateli Departamentu lvralvOwslvieg() tym
cocem uwiadamia, by lvady w tym przypadku
bdcy, do kommendantow respective oddziaów
po slvuteJv udawa si. W Krakowie dn. 13 wrze-

nia 1813 rovu. Wodziclvi Prefel^t, Wroslci S. G.

Niszczenie znaków alarmowych.

Dz. dep. Nr. 72, z dnia 23 padziernika 1813.

Pref. Dep. krak. Uwiadamia, i JW. Lanskoy Je-

nera Gubernator majc sobie doniesione o bytno-

ci jeszcze w niekt()rycli miejscacli znalców alar-

mowych, okrconych som i wystawionych na

wysokich miejscach , z przymocowanemi na wierz-

chu smolniami, reskryptem swoim Nr. 6933 Avyda-

nym, zaleci, aeby wszystkie znaki alarmowe

w Xistwie Warszawskiem do szcztu zniesione

zostay.
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Wiadomo o amnestyi udzielonej przez Ale-

ksandra I.

G. K. Nr. 93, z dnia 21 listopada 1813. Naj.

Cesarz Kossyjski zo^romadzi w Lipsku pojmanych
jeneraów polskich i owiadczy im, i sprzymie-

rzone mocarstwa ugodziy si na odesanie wszyst-

kicli jeców polskich do swej ojczyzny, byleby

zapewni si mogy, i nie podnios na nowo ora
przeciw wspólnej sprawie Europy. Jeneraowie za-

rczyli sowem honoru, rozumiejc si by pewnymi
swoich onierzy. Cesarz przyj icli sowo honoru
i uwolni ich nastpujcemi sowy: „Odprowadcie
do ojczyzny reszteczk licznego wojska, ctórego

zdobyw^ca dla ucinienia ludów naduy; mog
jeszcze z nich by dobrzy obywatele; nauczyo icli

dowiadczenie, i samo mztwo nie jest dostatecz-

nem do ugruntowania narodów, ale ch, z któr
kady swoje mztwo, si i wolno do sprawy po-

wszechnej stosuje". Dwie kolumny tych jeców
przecliodz pod Jeneraami Kamienieclcim i Kra-
sisliim pod Frankfurtem i Krossen za Odr.

Sprzeda kocioa i szpitala Bonifratrów.

Dz. dep. Nr. 79, z dnia 4 grudnia 1813. Pref.

Dep. krak. Oznajmuje, i w dniu 30 grudnia r. b.

przed wyznaczonym do tego W. Mieroszewskim

Komissarzem Assessorem Prefektury odbywa si
bdzie licytacya publiczna gmachów, l^tóre po prze-

niesieniu zgromadzenia braci miosierdzia dawniej

w Iclasztorze przy ulicy . Jana w Kral^owie b-
dcym zamieszkaego pozostay. Gmachy te ska-
daj: 1) Icoció, 2) klasztor i szpital z zakrysty
w przecznicy pod liczb popisow 469, 3) J<:amie-

nica w teje przecznicy pod liczb 468, i 4) ka-
Bkowski. Kronika krak. n
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inienica przy ulicy . Jana pod licz]) 470 do ko-

cioa dotykajca. Ad 1) Szacunek kocioa przez

przysigycli detaxatorów ustanowiony jest w sumie

zp. 11.199 gr. 2%. Ad 2) klasztoru i szpitala z za-

krysty zp. 12.294 gr. 18V3. Ad 3) kamienicy pod
liczb 468 w kwocie zp. 3.224 gr. 15. Ad 4) ka-

mienicy pod liczb 470 w kwocie zp. 2.237 gr. 15,

razem zp. 28.955 gr. 21. W Krakowie d. 19 listo-

pada 1813 roku. Wodzicki Prefekt, Wroski S. G.

Poczenie funduszów Trynitarskich z Boni-

fraterskimi.

Dz. dep. Nr. 71, z dnia 4 grudnia 1813. Pref.

Dep. krak. Dekretem Naj. Króla Jmci Saskiego

w Pilnitz dnia 17 Lipca 1812 wydanym a przy

reskrypcie Alinisteryi spraw wewntrznych z dnia

30 Lipca tego roku Nr. 363 z Lipca 1812 Prefektowi

nadesanym dozwolone zostao, aeby koció i kla-

sztor XX. Trynitarzy wraz z ogrodem i kamienic
na Kazimierzu przy Krakowie bdcy, tudzie wszel-

kie kapitay i fundusze zgromadzeniu tyche XX.
Trynitarzy nalece, na zawsze zgromadzeniu Br.

Miosierdzia suyy. Gdy w skutku tego dekretu

poczenie to zgromadze i oddanie fundszów po-

czonych pod zarzdzenie przeoonego zgroma-

dzenia Braci Miosierdzia dawniej w Krakowie przy

ulicy . Jana, a teraz w gmachu po Trynitarskim

na Kazimierzu przy Krakowie umieszczonego na-

stpio, Prefekt obwieszcza wszystkich duniliów
funduszu byego zgromadzenia XX. Trynitarzy kra-

kowskicli , aeby bd zalege, bd biece czyn-

sze i procenta od kapitaów temu funduszowi na-

lece do rk i za kwitem przeoonego Braci Mi-

i
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osierdzia oddawali. W Krakowie d. 19 listopada

1813 roku. Wodzicki Prefekt. Wroski S. G.

Naboestwo aobne za ks. Poniatowskiego.

G. K. Nr. 97, z dnia 5 grudnia 1813. Dnia

2 b. ni. w kociele tutejszym Archipresbyteralnym

P. Maryi odprawi si uroczysty aobny obcliód.

za polegego w boju pod Lipskiem JO. Xcia Jmci

Józefa Poniatowskiego, oNIinistra wojny, Naczelnego

Wodza wojsk p()lslvicli Xistwa Warszawskiego,

Pastwa Francuskiego Marsza lca, wielu orderów

krajowych i zagranicznych kawalera itd.... Wród
Presbiteryuni kocioa okrytego aob i rzsistem

owieconego wiatem, na okazaym lvatafal^u po-

stawion trumn z ksic mitr zdobiy lvrajowe

i zagraniczne ordery, jai^o zaszczyty mztwa, za-

sug w la*aju i szacunku mocarstw zagranicznych.

Wyej nad ni, na paszczu lvsic dostojno
oznaczajcym, zawieszony na powietrzu portret

zmarego Xicia.... Wszystlcie wadze administra-

cyjne, wojslcowe i sdowe, Przewietna Kapitua
katedralna krakowsl^a, Przesawna Akademia, Sza-

nowni obywatele Departamentu i Miasta, a w do-

w(kl wysoviego szacunku dla znanego w Europie

Bohatera, licznie zgromadzeni rónycli rang ofice-

rowie wojsk Najjaniejszego Imperatora wszech

Possyi, ogromny gmaci tego kocioa zacienili.

Lud prosty hurmem cisncy si dla uczczenia ju
tylko pozostaycli cieniów tego wodza, którego nie-

dawno w tem miecie wszystlvie krolci okrzykami

uszanowania uprzedza, przez policy porzdl<:u pil-

nujc od natovU utrzymywany, jlvami alu ota-

cza przybytek Paski, z którego kady po ulvo-

<'Zonyci tycli o1)i'zdkacli zalany zami odciodzi
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Wszelkie szpitale tutejsze jako i zp^romadzone w tym
dniu ubóstwo jamun obdarowane byy.

Odezwa o skadki na rannych polskich.

Dz. dep. Nr. 83, z dnia 31 grudnia 1813. Pref.

Dep. kral^. Do Szanownych Obywateli i Obywate-

lek Depart. krak. Nie yje ju JO. Xie Józef

Poniatowski Naczelny Wódz Wojska Polskiego,

ale wielbi przeyje sawa jego; za ta cze, ta

wdziczno, jak mu winni jestemy, nigdy z pra-

wego Polaka nie wyganie serca. Gdy uciemiy-
ciel schodzi do grobu, ludzko weselne przybiera

szaty, i w dniu zgonu jego wito obchodzi cnoty I

lecz gdy bohater, obroca bytu i swobód oj czy-

sty cli zawczesnie pada ofiar mierci, najpóniej-

sze polvolenia z zami w oczach wspomina go bd.
wiee s jeszcze rany, któremi olayci towarzysze

broni jego, na ono powracaj Ojczyzny! Rodacy 1

podobno z was setni i za skonnoci swego nie

mog serca! lecz przecie ów najdrobniejszy grosz

razem poczony zdoa niejednego okry, ^alectAVO

Avygoi i na jalcowy czas biednemu sposób zape-

wni do ycia. Wemy si wic wspólnie za rk^
niech kademu z nas, ile moe, do tego dobroczyn-

nego przyczyni si celu ! Otwarem w biurach mo-
ich na ten voniec sldadk; chc j jednej teatral-

nej reprezentacyi powikszy dochodem. Niech

ten dochód wasza pomnoy hojno; a takz zgry-

zoty i jków, zamieniwszy w z wdzicznoci, naj-

przyjemniejsz zwolcom zmarego Xicia uczynimy

ofiar. W Krakowie, dnia 26 grudnia 1813 roku.

Wodzicki Prefekt. Wrosl^i S. G.

I



- 101 —

Odwoanie poprzedniej odezwy-

Dz. dep. Nr. 85, z dnia 7 stycznia 1814. Pref.

Dep. Krak. Skadka na rannych w niewol zaj-

tych Polskich onierzy, odezw z dnia 26 grudnia

r. z. w dziennil^u Nr. 83 na Icarcie 778 umieszczon,
zamierzona, jalco bez poprzedniego zezwolenia wy-
szycli ^Yadz ogoszona, niniejszem odwouje si
i odezwa powyej rzeczona za adn uwaana by
ma. W Krakowie dnia 12 Stycznia 1814 rolvU. ^yie-

logowslvi Z. P. Wroslvi G. S.

Spis polegych w Zamociu.
Dz. dep. Nr. S6, z dnia 21 stycznia 1814. Pref.

Dep. Krals:. Majc sobie nadesany wycig zmar-

ycli wojs]vOwycli z powstania Departamentu lvra-

]^()wsls:iego w fortecy Zamociu, i czujc, ile ogo-
szenie icli zgonu wpywu mie moe na porzdek
pu]3liczny i interesa prywatne icli familij, ogosi
tene przez Dziennik Departamentowy za rzecz

potrzebn osdzi jak nastpuje: JP. Szmid Pod-
porucznilv z puku 3 Jazdy rodem z Kralcowa, Jan
cieniewicz ii:apral z piilvu tego ze wsi Dziern}'
pow : Szlcalbmierskiego, .Maciej Baran z puai te-

2;o rodem z Di-edzejowic Powiatu Szkalljmier-

sl<:iego, JaIl^Yójcili z puku tego rodem z Bej Po-

wiatu Sz]valbmierslviego, Kasper Bednarczyic z pul^u

tego z wsi Bobrka Powiatu Krzeszowicldego, Ali-

cha Francowsld z puliu tego z Departamentu
Kralcowskiego, Jan Hawrylak z puku tego ze

wsi Hiirzczlci Powiatu Zamojsl^iego Departamentu
Lubelslciegc^ Antoni Mclci z tego pulcu rodem
z Galicyi, Sebastyan 13espei-aczyk z puku tego
z wsi NurtzDepart: Siedleckiego, Onufry Koma-
nows]vi z puku tego z Rosyi, Stanisaw Binczyk
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z puku tego z miasta Pilicy powiatu Pilickiego,

ukasz Chrobat z tego puku z wsi Solca powiatu

Szydowslciego, Miclia Puchalslvi z tego puku
rodem miasta Krakowa, Antoni Podchlibil^ z tego
puku rodem z wsi Czernicliowa powiatu kra-

]cowslviego, Antoui Sobocislvi z tego puku ro-

dem z wsi Toni powiatu kralwowskiego, Grzegorz

Szczepaniak z puku tego rodem z wsi Beznika

Dep. Radomsciego, Waleuty Karmaski z tego
puku rodem wsi Rolcitna powiatu Lelowslciego,

Micha Garbasiski z tego puku z Galicyi, Ma-
ciej Szlzelv z tego pul<:u z wsi Nakla powiatu

Jdrzejowsl<:iego, Pawe Kwasldewicz z puku te-

go ze wsi Przesawic pow. Jdrzejowskiego. W Kra-
kowie d. 8 stycznia 1814 r. Wielogow^ski Z. P.

Wroski S. G.

Zakaz herbów saskich.

Dz. dep. Nr. 92, z dnia 4 marca 1814. Pref.

Dep. krak.— JW. Jenera Gubernator Xistwa War-
szawskiego odebrawszy doniesienie, i w miastecz-

ku Ostrów, powiecie Odolanowskim, Departamencie

Kaliskim, znajdowa si na Ratuszu ierb króla

saskiego z nastpnym napisem: „Niech yje Napo-
leon Wielki od nas kochany ! Który odda Polakom
kraj zawojowany, 1 niech yje Fi"yderylv August
Król Saski, Wielkiego Xiztwa XieWarszawslvi".
wyda co do tego miasta stosowne rozlwazy. Pre-

fektowi za poleci upomnie przez Dziennilv de-

partamentowy wszystkie wadze, aby odtd nigdzie

podobne w teraniejszycli ol^olicznociacli nieprzy-

zwoite znaki nie znajdoway si. W Krakowie,

dnia 1 Marca 1814 roku. Wielogowsld Z. P. Sto-

kowski Z. S. G.
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Egzamina szkolne.

G. K. Nr. 29, z 10 kwietnia 1814. W dniach

28, 29 i 30 marca w przytomnoci JW Aweryna,
Jego Imperatorskiej Moci wszech R(^ssyi Radzcy
Stanu, Naczelnika Departamentu tutejsze2:o i Ka-
walera, tndzie wielu Czonków dozoru szkó De-
partameutu i innych zacnych goci , uczniowie

szkoy depai-tamentowej w liczbie piset kilka-

dziesit zoyli examen póroczny.

Zezwolenie na skadki.

Dz. dep. Nr. 98, z dnia 15 Icwietnia 1814 r.

Pref. Dep. krak. Najwysza Rada reskryptem swoim
z dnia 22 marca r. b. do liczby 50/68 ze stycznia,

upowania Pi'efekta do otwarcia skadki dobro-

wolnej dla krajowców^ którzy losem wojny w nie-

wol si dostawszy, po utracie wszystkiego, znaj-

duj si w godnym politowania stanie. Skadlva
wic ta powyszym reskryptem dozwolona, otwarta

zostanie w biurach Prefelvta, WW. Podprefektów

i Prezydenta jMuni^\ypalnoci m. Krakowa. W Kra-

kowie dnia 7 kwietnia 1814 roku. Wielogowski
Z. P. Stokowski Z. S. G.

Amnestya udzielona przez Aleksandra I.

Dz. dep. Nr. 100, z dnia 29 kwietnia 1814.

Pref. Dep. kralc. Odebrawszy reskryptem JW. Je-

nera Gubernatora Xistwa Warszawskiego z dnia

3 b. m. i r. Nr. 3564 UA\iadomienie o wspaniao-
mylnym ukazie Jego Imperatorskiej Moci wszech

Rossyi, na mocy którego wszyscy jecy Polscy

w Rossyi teraz zostajcy uwolnieni i na ono familii

zwróceni zostaj, spieszy uwiadomi o tym nowym
dowodzie Jaski Najjaniejszego Imperatora wszech

Rossyi obywateli, aby nim odlego miejsca po
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wrotu dozwoli, przynajmniej pewn nadziej ogl-
dania losem wojny rozczonych z sob braci cie-

szy si mogli. W Krakowie dnia 27 kwietnia 1814.

Wielogowski Z. P. Stokowski Z. S. G.

Naboestwo z powodu zajcia Parya pr/ez

wojska sprzymierzon e.

G. K. kr. 36, z dnia 4 maja 1814. W dniu

1-szym b. m. odprawione tu zostao w Jcociele .
Piotra, dzi cerkwi greckiego obrzdu , wiellde na-

boestwo na podziJiowanie Bogu Zastpów za

odniesione zwycistwa i wzicie Parya, na którem
znajdoway si wszystkie wadze wojsvOwe i cy-

wilne. Te Deum odpiew^ane byo przy wystrzaacli

z modzierzy i rcznej broni oddziaów grena dye-

r()w i strzelców z korpusu JW. Jeneraa Porucz-

nilva Essena, Ictórzy wraz z Kozalcami tej uro-

czystoci assystowali. W wieczór wystawienie tea-

tralne i dobrowolne miasta owiecenie zal>:oiiczyy

uroczysto dnia tego.

Powrót wojska polskiego z Francyi.

G. K. Nr. 40, z dnia 13 maja 1814. Z War-
szawy d. 10 maja. Widzimy tu ju przybywajcych
z Parya wojsl^owycli polskich, potwierdzajcych

ustnie to, co i listy prywatne i pisma publiczne

donosiy o najaskawszem obejciu si N. Cesarza

wszech Rossyi z wojskiem Xistwa naszego... Ra-
czy oraz dozwoli N. Cesarz Alexander, aeby to
wojsko Xistwa Warszawskiego, zachowujc naro-

dow kokard, ozdoby i ory, powrócio do swej oj-

czyzny z broni i wszelkimi honorami wojsitowymi.

Powrót jeców z Austryi.

G. K. Nr. 50, z dnia 22 czerwca 1814. Stóso-

wmie do ukadów zawartycli z Austry
,
powracaj
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ju na ojczyst ziemi jecy nasi wojenni, l^tórzy

si znajdowali w pastwach austryackicli. Znaczne

onyche oddziay jn nadcigny do Kralv0wa.

Nauka rysunków.

G. K. Nr. 51, z dnia 26 czerwca 1814. Józef

Peszlva, artysta w sztuce raalarslviej, przychylajc

si do ycze Szanownycli obywateli i stosownie

do wasnego przelvonania wzgldem prawdziwego
poyt]<:u modziey i ty cli osób, któreby chciay
przykada si do wspomnionej sztuki, postanowi

za askawem pozwoleniem Zwierzcmoci powici
codziennie godzin dwie na uczenie w" domu swoim
rysnnk()w uczniów dochodnich , bd dam, bd
kawalerów^ Datt. 24 czerwca 1814 w Krakowie.

ZyczcAin sobie mie portrety rki tego artysty,

czy popiersie, czyli caych osób, lul) caej familii

w jednem uoeniu , suy obowizuje si w naj-

lepszym gucie.

Przechód Rosyan. — Wiadomo o maszynie

parowej.

G. K. Nr. 62, z dnia 3 sierpnia 1814. Dnia
29 lipca przyby do naszego miasta JW. Jenera
Langeron z caym swoim gównym sztabem i wielu

jeneraów powracajcycli z wojny do Rossyi. Od
dnia tego przechodzi tdy piecliota korpusu JW.
Jeneraa Langerona, a za ni przechodzi bdzie
jazda. Przechód tego korpusu poprzedziy oddziay
artyleiyi voniiej i pieszej, tudzie liczne oddziay
kozaków. Wszystkie te wojska postaw swoj ol{:a-

zuj, e sia i przyzwyczajenie wszellcie trudy a-
twiejszem do przebycia czyni.

Niniejszem uwiadamia si Przewietn Pu-

bliczno, e z drukarni szkoy gównej krakowslciej
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wyszo dzieko pod tytuem: „Rozprawa o parnej

maciinie Watta etc. etc etc. przez Felilcsa Pawa
N. Jarocldego, w celu prawnego dostpienia za-

szczytu Doktora filozofii.

Sprowadzenie zwok ks. Poniatowskiego.

G. K. Nr. 64, z dnia 10 sierpnia 18U. Z Lip-

ska d. 19 lipca onegdaj o godz. 5 popoudniu zwoki
Xicia Poniatowskiego, które zoone tu leay
w grobie rady miejskiej, powiezione do Warszawy
zostay. Le one zabalsamowane w cynowej tru-

mnie; ta woona jest w dbow, a ta znowu w so-

snow. Karawan pokryty jest kirem; po obu stro-

nach znajduje si wymalowany herb Xicia, na
4 rogach polskie ory; 50 polskich oficerów i 25

jedców prowadz karawan. Jedcy jad przo-

dem, a oficerowie okoo trumny. Przy wyjedzie
da batalion rosyjskiego wojska trzy razy ognia

z rcznej broni, poczem odezway si dziaa.

Przejazd cesarza Aleksandra I przez Kraków.

G. K. Nr. 77, z dnia 25 wrzenia 1814. Po
kilkudniowem utskliwem oczelviwaniu N. Lnpe-
ratora, cz naszego kraju w drodze swej do Wie-
dnia przebywajcego, mielimy ukontentowanie

w dniach 22 i 23 w granicach departamentu na-

szego cieszy si widokiem osoby Jego. W dniu

22 okoo godz. 4 z poudnia zjecha Najjaniejszy

Pan do stacyi Pacanów, 1-szej w Departamencie

krakowskim, gdzie, jako na granicy, przywitanym

zosta od JW. Naczelnika Depart. krak. Kadcy
stanu i Kawalera Aweryna, Zastpcy Prefekta

Kaspra Wielogowskiego i W. Cedrowskiego pu-
kownika, dowódzcy wojska krajowego w departa-

mencie, jakote obywateli i obywatelek tamecznego
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powiatu Stopnickiego. Na caej za drodze od Pa-

canoAva do Krakowa rozstawione zostay pul^i

liuzarskie i ]v()zackie pod wrodz icli szefów JW.
Jeneraów : Mezincow a, Xcia Wadpolsl^iego i pu-
]vownilia Xcia abanowa Rostowslviego, jals:o te
oficerów polsldcli i Podprefelctów, na stacyi snb
iomisarzy stacyjny(;h robicy cli. Dobro jednak

tego wielkiego Monarchy nie dozwolia, aby kto-

kolwiek z przeznaczonych w podróy Mn towarzy-

szy. Nie chcia On albowiem, aby przejazd Jego

jakiekolwiek w kraju sprawi przygotowania i ko-

szta; z drugiej jednak strony lud narodowy wdzi-
cznym by umiejcy, spotyka wszdzie po wszyst-

kich wsiach i miasteczkach z okrzykami: „Niech

yje!" adne naw^et rozkazy nie byy do mocne
do w^strzymania ludu licznie dla widzenia osoby

Jego cisncego si. Tak pomidzy szeregami ludu,

owieceniem domów (gdzie podró w nocy si zda-

rzya), odgosem modzierzy, dojecha. do Ki'akowa,

a w przejedzie przed Mogi, któr podanie mo-
gi Wandy nazywa, znalaz bram tryumfaln od

ludu wystawion z napisem : „Heros Te Wanda sa-

lutat". Dnia 23 w godzinach ]*annych , wystrzay

z modzierzów zgromadziy lud w stolicy, o wier
mili od której czekany od JW. Jeneraa Jemioow,
dow ódzcy korpusu 6go, z jeneraami i ich sztabami

wjecha do miasta poprzedzony od rogatek od JW.
Naczelnika Departamentu i Zastpcy Prefekta z 6

postylijonami bram Floryask, na które] wi-

dziany by napis: „Te Yeniente Triumphus", gdzie

przywitany krótk mow od W. Prezydenta M\i-

nicypalnoci Zarzeckiego, odebrawszy dalej przed

kocioem Parmy jNIaryi od JW. J. X. Infuata Ar-
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chipresbytera wod wicon, zajecha do Spiskiego

paacu, gdzie urzdzone zasta, na przyjcie siebie

polcoje, Idórycli stra / powierzon bya Gwardyi
Narodowej cznie z puls:i6m Naszemburgskim pie-

clioty. Przed domem tym czelvay zgromadzone
wszystkie wadze cy\Wlne i wojs]s:owe, jalio te
Ducliowiestwo i lud rónego rodzaju i stanu,

a szedszy schodami, litóre otaczay panienki oby-

watelsl^ie w biaych su]vniach ubrane, Icwiaty u nóg
Jego cielce, w liczbie szeciudziesit, wszed do

gabinetu dla Niego pi-zygotowanego. Po odbytej

w sali audyencyonalnej wojslcowych rosyjsliich

i polsldch, jako te wadz miejscowycli prezentacyi,

zabra gos JW. J. X. Dziekan l<:atedr. kralv. imie-

niem Kapituy i JW. JX. Rel^tor A]vademii lira-

bia Sierakows^i, poczem imieniem Obywateli przy-

wita N. Pana JW. Radca Departamentowej Rady
hrabia Antoni Stadnicki, zastpujcy Prezyduj-
cego, mow w jzyku francuslvim. Na t mow
Najjaniejszy Pan najasl^awiej i z zwyd swoj
dobroci odpowiedzie raczy, a zabawiwszy olcoo

2 godziny w muracli naszycli, wyjeclia w poród
tyclie samycli olvrzyków ludu, Cecliów i Synagogi

Wieliclv bram, któr zdobi napis : „Te redeunte

salus", po mociQ pieszym przeszedszy, zasta cze-

kajcego na siebie Jego Cesarzewiczowslc Mo
ArcyXicia Austryackiego Palatyna Wgierskiego,

z którym po zwiedzeniu salin wielickicli uda si
w drog do Wiednia, w Idórej Mu bogosawie-
stwa narodu naszego towarzyszy bd.

Przejazd W. Ksicia Konstantego.

G. K. Nr. 81, z dnia 9 padziernika 1814.

Dnia 6 b. m. o godzinie 8 wieczornej zjecha Jego
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Cesarzewiczowska Mo Wielki Xie Konstanty

do stacyi 1-szej w depart. krak. Sieska, gdzie

powitany od JW. Naczelnika Depart. Radcy Stanu

Ayerina, Zastpcy Prefekta Wielogowskiego i Ce-

Tlrowskiego Pukownika, wojskiem polskiem w de-

part. dowodzcego, jako te licznie zgromadzonych

obywateli i duchownych pod przewodnictwem wa-
ciwego powiatu Pod prefekta Walewskiego. Oby-

watele Depart. i Stolicy zgromadzili si licznie po

stacyach, jako te w ulicach i rynku miasta Kra-

kowa, którdy Jego Cesarzewiczowska Mo prze-

jeda mia. Okoo godziny 8 rannej wjecha do

miasta Krakowa przez rogatki warszawskie, u któ-

rych W. Prezydent Municypalnoci z Rad Muni-

cypaln oczekiwa, otoczony JWW. Jeneraami
rossyjskimi i lvilku oficerami polskimi, którzy na
powitanie Jego za rogatki ku Promnikowi wyje-

chali, Sawkowsk bram, pominwszy Floryask
na przyjcie Jego przygotowan. Tu wysiad do

Spiskiego paacu, w którym wojsko rossyjskie cz-
nie z gwardy narodow stra penio, a zabawi-

wszy wicej jalc godzin, (w której dozwoli pre-

zentowa si wadzom) mszy w dalsz do Wie-
dnia podró, z yczeniami ludu, aby t szczliwie
Opatrzno odby Mu dozwolia. Jakkolwiek Jego
Cesarzewiczowsl^a Mo nie wjeda bram Flo-

ryask. umiecimy jednak napis, jaki na niej

wyryty na przyjcie jego by, a ten jest: „Salve

spes altera Lechii", na Wielickiej za, któr wy-
jeda, znajdoway si te sowa: „Dux leni taedia

Nostra cito".

G. K. Nr. 91, z dnia 13 listopada 1814. Dnia
11 b. m. w wieczór Jeso Cesarzewiczowska Mo
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Wielki Xe Konstanty powracajc z Wiednia prze-

jecha przez nasze miasto do Warszawy.
Z Podgórza.

G. K. Nr. 96, z dnia 30 listopada 1814. Z Pod-
gói-za d. 27 listopada. J. c. k. Aiistryackiej JMoci
Jenera Major Baron Swinbin-n, Kawaler Krzya
i\laryi Teressy, odebrawszy inne przeznaczenie po
kilkunastomiesicznem sprawowaniu Rzdu prowi-

zoryczne^T) wojskowego w rejonie i po zdaniu te-

go rzdu w rce c. k. austryackiego Jeneraa
Barona Scheiter, Komandora Krzya Maryi Tei-esy

i innych Kawalera, odjeda ztd z alem i bogo-
sawiestwem tutejszych mieszkaców. Podprefekt

wraz z obywatelami chcc da dowód szczególniej-

szego powaania dla tego cnotliwego i szlachetnych

uczuciów penego ma, wdziczno mu iesko-
czon publicznie za jego w cigu urzdowania gor-

liwe o dobro rejonu w powszeclmoci i kadego
w szczególnoci staranie owiadczaj. Lebowski,

Podprefekt.

Z literatury.

Dz. dep. Nr. 133, z dnia 23 grudnia 1814.

W Ksigarni Gróblowskiej pod Nr. 27 w ulicy

Grodzkiej dostanie dzieka pod tytuem: Projekt

o polepszeniu losu wocian polskich przez Józefa

Jaroskiego w r. 1814, in 4to, kosztuje zp. 1. gr. 15.

Wiadomo o paropywie.

G. K. Nr. 2, z dnia 4 stycznia 1815. Z Londynu.

Czyniono tu wczoraj dowiadczenie z statkiem, który

para popychaa. Lord major i inne czonki magi-

stratu znajdoway si na tym statku. Upyn on

tam i nazad mil angielsk w^ 16 minutach. Statelv

ten na 40 beczek zrobiony, pomieci w sobie moe
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2 do 300 ludzi. Buduj teraz inny na 200 beczek,

który suy ma za statek pocztowy midzy Lon-

dynem i ^largate.

Ucieczka Napoleona z Elby.

G. K. Nr. 23, z dnia 19 marca 1815. Dostrze-

gacz Austryacki donosi pod napisem z Liworna

d. 1 marca co nastpuje: "Podug* doniesie, litóre

odebralimy z morza, w nocy z d. 26 na 27 IjU-

tego odpyn Napoleon z wyspy Elby na ^rygu

Inconstante i 4 felnlvach z Icilkomaset onierzy.

Angielskie i francuzkie ol^rty uday si za nim
w pogo i oczevujemy wkrótce wiadomoci o tej

awanturniczej podróy, lvt()rej kierunev nie jest

jeszcze wiadomy.
Wyldowanie Napoleona.

G. K. Nr. 24, z dnia 22 marca 1815. (Z Dostrze-

gacza Austryackiego) Z Genui pisz pod d. 3 Marca,

i Napoleon Bonaparte w odnodze Jouan niedalelvO

miasteczca Cannes (w departamencie Var) do Fran-

cyi Avyldowa.
Z Florencyi donosz pod d. 6 marca: OdelDra-

limy tu wiadomoci o wyldowaniu Napoleona dnia

1 marca niedaleko Antibes.

Angiels]vi Pulcownily Campbell, Ictóry naj-

pierwszy da zna o ucieczce Napoleona, popyn
zaraz z Elby za nim. Fregata Lys popyna lai

Antibes, i spodziewa si naley, i zabierze bryg

i przewozowe statki, na Ictóryci Napoleon uszed.

Odezwa do wojskowych polskich.

Dz. dep. Nr. 146, z dnia 25 marca 1815. Offi-

cerowie Polscy wszelciego stopnia znajdujcy si
w Depart. l^rakowslcim , którzy nie maj dymis-

syi, a nie s umieszczeni w nowej organ izacyi
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wojska polskiego, niezwocznie uwiadomi mnie
o miejscu swego pobytu, aebym przedstawi list

takowych komitetowi wojskowemu i oznajmi ka-

demu z nich o dalszem jego przeznaczeniu. W Kra-
kowie d. 8 marca 1915 r. Pukownil^ Cedrowski.

Portrecista.

G. K. Nr. 37, z dnia 7 maja 1815. Jdrzej
Hintz, malarz miniaturowy zabawi tu czas niejaki

i poleca si mionikom swej sztuki. Za trafno
zarcza i mona u niego vvidzie zbiór portretów

jego roboty. Mieszka w domu W. Bedowskiej
w ulicy Floryaskiej pod Nr. 511.

Wiadomo o utworzeniu królestwa kongre-

sowego.

G. K. Nr. 39, z dnia 14 maja 1815. List Ce-

sarza Aleksandra I do prezesa Senatu Ostrowskiego

donoszcy mu z Wiednia o utworzeniu Królestwa

Polskiego przez kongres Aviedeiis]d.

Manifest Aleksandra I do Polaków.

G. K. Nr. 61, z dnia 6 lipca 1815. My Ale-

ksander I z Boej aski Imperator i Samowadzca
Wszech Rossy i, Król Polski, etc, etc, etc. Wiszem

w obec i konm o tem wiedzie naley. Wojna w celu

ujarzmienia wiata, na ono Ojczyzny Naszej wnie-

siona, zaprowadzia Kossy i Europ zwycisk a
pod bramy Parya. Powzilimy od tej chwili su-

szn nadziej, e niepodlego ludów ujrzemy

pod rkojmi zasad sprawiedliwoci. Polacy ! mio
nam byo ceni zaw^sze szlachetno waszych uczu
i wytrwao usiowa, innego nigdy celu nie ma-
jcych, jalv tylko odrodzenie Ojczyzny, któr nad

wszystko kochacie. Umowy traktatu zawartego

przez Nas w Wiedniu, oznaczaj sposób bytu Na-
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rodowego, a razem i korzyci, którycli uywa b-
dziecie przechodzc pod nasze bero. Polacy ! nowe
zwizki czy was bd na zawsze z ludem wspa-

niaomylnym, który przez staroytne powinowac-
two, przez waleczno godn wspóubiegania wa-

szego, przez clilubne i spólne nazwisko Sowia-
skiego Narodu, clitnie wejdzie w^ bratnie z wami
stosunki. Odtd patryotyzm wasz, owiecony do-

wiadczeniem, kierowany wdzicznoci, znajdzie

w instytucyach narodowych cel zdolny zaprztn
ca jego dzielno. To nowe Pastwo zostao Kró-

lestwem Polskiem: Imi podane, którego od dawna
wzywacie wszelkiemi yczeniami i usiowaniem wa-

szem i za które przelalicie krwi tyle. Dla ugo-

dzenia trudnoci, które wzniosy si o posiadanie

Krainowa, podalimy myl, aby to miasto zostao

wolnem i neutralnem. Kraj ten umieszczony pod
ochrocz trzech przyjaznych Mocarstw tarcz, uy-
wa bdzie szczcia spokojnego, yjowicajc si
jedynie naukom, kunsztom i handlowi. Stanie si
on pomnikiem wielkomylnej polityki, postawio-

nym w tem wanie miejscu, nad Ictórem unosz
si pamitlii piknych epok dziejów polskich i gdzie

spoczywaj popioy najlepszych KrcUów waszych.

W Wiedniu dnia 13/25 ]\Iaja 1815 r. Na oryginale

napisano Avasn Jego Imperatorskiej i KrtUewskiej

Moci rk: tak. Alexander.

Imieniny Aleksandra I.

G. K. Nr. 74, z dnia 13 wrzenia 1815. Dnia
11 wrzenia. Dzie dzisiejszy, rocznica Imienin Mo-
narchy, który nada umia Europie pol<:()j, ludom
szczcie, Polaków wskrzeszajc, zrobi ich ucze-

stnikami sodyczy, jakicli dowiadcza poddany pod
Bkowski. Kronika krak. g
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berem dobrego Monarchy i Ojca ludów, obchodzony

by w stolicy tutejszep^o Depai-tamentu z uwielbie-

niem jego wartoci odpowiadajcem. W poprze-

dzajcym wietn t uroczysto dniu, wystrzay
z modzierzy miejskich zgromadziy lud, który od-

dawszy si radoci, oczekiwa niecierpliwie zdawa
si dnia nastpnego, jako w rannycli zai^az godzi-

nach sysze si day okrzyki: „Niech yje Ale-

xander i lvról!" O 9 godzinie pijwszechny odgos
dzwonów uwiadomi Wadze i Cechy o momencie
zgromadzenia si do domu Prefekturalnego, zkd
uday si do Kocioa Panny Maryi dla zoenia
Bogu, jako pierwszej przyczynie, dzikczynie za

askawy dar, który av przyjciu tytuu lvróla Pol-

sliiego przez Najjaniejszego Alexandra Polak

uwaa, i dla ubagania tej dugich dni szczliwych
kolei dla najlepszego Monarchy. Po odprawionej

tam piewanej Mszy przez JW. JX. Nominata Bi-

slvupa (którego nadanie tutejszej Krainie Krako-

wianin midzy dobrodziejstwa Monarch\' liczy,)

i odpiewaniu Te Deum i Salvum fac Imperato-

rem et Regem sysze si day gosy ycze dla

Króla, przy licznyci wystrzaach z dzia, a które

powtórzone zostay, przy toastacli na obiedzie przez

Zastpc Prefelyta dla Wadz lvrajowych danym,

na który i ssiedzkie Cesarsko austryackie Wadze
z Podgórza zaproszonemi 3yy. Do ul^oczenia za
wietnie dnia tego, przyczynio si Towarzystwo

Alctorów Narodowych, i)rzez dokadne w^ystawienie

sztuki pod tytuem: Ojca dobrego, z stosownymi

do okolicznoci piewami, które przy rzsisto owie-
conym teatrze i transparentach, wystawiajcycli

Portret Króla, doskonale oddano. Wyjcie z teatru
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upikni fajerwerk na placu publicznym, kosztem

Zastpcy Prefekta spalony, wyobraajcy w ogniach

ulubione dla Polaka Imi i herby narodowe; na-

stpnie wieczór i cigle okrzyki ludu, kosztem mia-

sta po ulicach trunkami czstowauego, powszechne

i dobrowolne owiecenie, kantaty i muzyki cho-

dzce po miecie, przeduy\' noc ca tak, e kady
pomimo deszczu (gie padajcego zapomnia, e
dzie ten z nastpnym noc przedziela.

Ogoszenie politycznego bytu Rzeczypospoli-

tej Krakowskiej.

G. K. Nr. 85, z dnia 22 padziernika 1815.

Odbya si w dniu 18 b. m. iu'oczysto ogoszenia

politycznego bytu Miasta Wolnego Krakowa i jego

Okrgu w nastpujcym s})osobie : Przed pou-
dniem o godzinie lO^lt^ zeszy si w najwikszej gali

wszystkie Cechy, Instytuta, Zgromadzenia i wadze
Miejscowe do Paacu \Yielopolskich przy Fran-

ciszkanacli pod Nr. 212, na Sal Obrad Komissyi.

Zgromadzone Cechy pozostay si na dziedzicu
paacowym. O godzinie 11 za przybyciem do Pa-

acu JJ. WW. Penomocnycli od Najjaniejszyci

trzecli Dworów Kommisarzy Organizacyjnyc], Pre-

zydent Municypalnoci z Urzdnicami Administra-

cyjnymi i Rad Municypaln, powita tycie na
dole przy schodaci paacowyci. Po godzinie 11

udali si JJWW. Kommisarze z zgromadzonemi
Wadzami i Instytutami do kocioa Arciipresby-

teryalnego Panny Maryi nastpujcym porzdkiem:
Szy najprzód Ceciy z cliorgwiami podug star-

szestwa; za niemi: Instytuta, Kongregacya Ku-
])iecka; Rada Municypalna z Urzdem Administra-

cyjnym, Alcademia, Kapitua, JJWW. Komisarze,
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którzy we drzwiach Kocioa powitanymi zostali

przez iiiiejscowep:o Pasterza, i tym samym porzd-
kiem, w poród uszykowanych w Kociele Cechów,
udali si przed Wielki Otarz, gdzie zajli miejsca

dla siebie oznaczone, a Wadze zabray miejsca

w Stallach. O godzinie 11^4 zacza si solenna

Msza, przez JW. Bisl^npa Nominata miana, po

ulioczenin Ictórej zostay odczytane A lita, tyczce
si politycznego bytu Miasta Wolnego Krai^owa

i jego Ola-gu, poczem piewane byo Te Deum,
przy wystrzaacli.

Stan Krakowa i kraju od r. 1796 - 1815 we-

dug wspóczesnych pamitni]v()w.')

Ze 'wspoynnie S. Wodzicklego. Pilica, Wisa
i Bug byy granicami ]vordonu austryaclviego. . .

.

Usiowania nowych rzdów, osobliwie niemieckici,

zaprowadzay w nowo zajtych prowincyach obcych

urzdnilvów, administracy i p]'awa, zacierajc, o ile

mona najwicej, dawne polskie instytucye i urz-
dzenia, a przytem jzylc, obyczaj, zgoa to, co miao
ciaralcter narodowoci W Warszawie jednali

pozwolono na zaoenie liceum i utworzenie Towa-
rzystwa przyjació naulc, które to ostatnie pobu-

dzao do uprawy nauk i umiejtnoci, szczególniej

zwracao si do bada w przedmiocie dziejów ojczy-

stych. Pod rzdem rosyjskim zaj si wiekopom-
nej pamici Tadeusz Czacki zaoeniem liceum

krzemienieckiego, a Ksi Adam Czartoryski,

mianowany kuratorem szkó w prowincyacli zabra-

Dla utrzymania pewnej chronologii w tym ustpie, cy-

tuj pamitniki na przemian wedug dat, do których ich sowa
si odnosz, podajc na pocztku kadego urywku nazwisko

pamitnikarza.

I
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nycli, przyczyni si wielce do podniesienia owiaty.

W Wilnie przez niadeclvicli na wysokiej stopie

postawiony uniwersytet dostarcza Indzi w rónycli

faclmch uzdolnionych i dobrze mylcych Polaków.

W jednej Galicyi, pomimo e miaa dwa nniwer-

sytety: jeden w Krakowie a drugi Ave Lwowie,

owiecenie stao najniej i nawet jzyk polski wy-

pdzony ze szkó, szwankowa od zetlcnicia si
z ywioem niemiecldm i czeskim. To tyll^o jedno

utrzymywao ducha narodowoci pod rzdami nie-

mieckimi, a mianowicie w Galicyi, e modzie nie

majca przed sob adnych widoków, biega albo

do legionów, albo siedziaa na wsi, gdzie konser-

wujc stare trdycye, mniej ulegaa zepsuciu, ni
gdyby wieszaa si przy urzdach, lub przesiady-

waa w stolicy— Co si tyczy bliszego sercu

memu Krakowa, gdzie si wychowaem i tyle

lat ycia spdziem, dola jego nie bya najgorsz.

Po kapitua cy i Wieniawskiego weszli Prusacy pod

jeneraem Elsnerem i grzecznie si sprawiali, z wy-

jtkiem, e zu]3ili zamek, zabrali skarby kate-

dralne, zgoa darli, gdzie mogli. Nastpnie podug
traktatów zajli miasto Austryacy, a odpowiednio

cay szmat kraju a po Prag midzy rzek Pilic

a prawym brzegiem Wisy, co ochrzcili zachodni

Galicy do dawnych 18 cyrkuów przybyy no-

Ave: Krakowslvi, Kielecki, Sandomierski, Bialski,

Koniecki i Lubelslci

Kied>' u nas guchy panowa spokój, kiedy

myl patryotyczna objawiaa si albo w niesieniu

usug swoich za granic vraju pod sztandarem le-

gionów, alljo w skrztiiem gos|)odarstwie— , oczy



1]

nasze zwracay si na jedne2:o czowieka, który

w^ystrzeli nad wszystkich, i okieznawszy sza
i ekscesa rewolucyjnej Francyi, zacz w niej przy-

wraca organizm wewntrzny Tymczasem Bo-

naparte slvupiw\szy si wew^ntrz, jal<: ten, co gotnje

si do W'iellviego skolvn, wyslvOczy na cesarza Fran-

cyi pod imieniem Napoleona I W r. 1805 przed-

siwzi rzuci si na Niemcy i rozpraw i si z nimi

oi-nie. Na odgos tej nowej kampanii serca pa-

tryotów polskicli znów bi ywiej poczy.... Pokój

zawarty w Preszburgu ukoczy t wojn, dajc
niemao Napoleonowi korzyci, ale nam ]iie przy-

niós adnej, tylko emy wiksze pacili podatki

i raz w-raz musieli dawa rekruta, a co przy tern

cliorób naniesiono do nas, to strach wspomnie!
Lazarety austryaclvie i moskiewsl<:ie pozakadane
po wikszych miastacli, na co zajto publiczne

gmachy i klasztory, rozniosy po obu Galicyach

on chorob. Pamitam, jednej nocy na zamku
krakowskim, obr()conym od dawma na koszary,

tak si zepsuo powietrze od natoku onierstwa
i rekrutów, e sto przeszo ludzi umaro; gdy za
nastpnycli nocy maro ma Jo co mniej, postano-

wiono nareszcie rozesa sabszycli rekrutów do

miejsca urodzenia i pizez nicli to zaraza rozesza

si po caym kraju.

Z 'pamitników Kajetana Komiana. Po wrza-

wie rew^olucyjnej, po zapaach, nadzieja cli, oba-

wach, po chwilowej acz zaw^odnej swobodzie na-

stpia pogrobowa cisza, smutelv i al. Przywleky
si one za wojskiem austryackiem .. Przyby z niem

komisarz cesarski Baum, mody i umiarkowany
urzdnik, dla ochrzczenia tej czci Polski nazw
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Galicyi zacliodniej. Wkr('»tce \vezAvano iieszkaców
do wypenienia przysigi liomagialnej.... Spodzie-

wano si, e rzd anstryacki, za kt(')rego wiado-

moci ukadao si powstanie i toczyy si narady,

tak w Wiedniu jalv w Drenie.... który z tak wiel-

lviego powils:szenia dw('icl] ociennych dworów nie

móg by zadowol(uiym , nie majc powod()w do

przeladowania Polalvów, pod agodne i wyrozu-

miae Ijero icli pod garnie. Przy pierwszym jednak

wstpie te nadzieje omylone zostay. Giwytanie

niezwoczne rozbitków polskich z wojsva, IctcSre si
szwadronami i vom paniami, uniliajc zemsty Ro-

syan, pod opiek austryacl^iego rzdu cisno, roz-

brajanie ich, lvonfiskata bi*oni i koni, zmuszanie

grobami a nawet razami do przyjmowania suby
w wojslvU cesa]-slviem

,
pozbawienie oficerów ich

stopni i przeleranie na rynvu (w Lublinie), pod

olciem bolejcycli na ten widok mieszlvaców, w ka-

masze prostycli onierzy, wyjawiy, emy si stali

poddanymi nmiej agodnego bera, a raczej nie-

wolnikami. .. . Galicya jakby mierci ozioniona,

wystawiaa o)raz trupa skociaego, martwego,

lvt<')rego obsiado drobne a dol<:uczliwe robactwo,

które drczyo wierzbieniem nieznoniejszem od

samego bólu. Chocia pod zwierzclmilvami susz-

nymi, owieconymi i agodnynn, (bo oddajmy spra-

wiedliwo, tam gdzie si naley), nisza biurola*a-

cya rozpostara si na s^adach, sdacli i cyrkuach
i rzdzi zacza w sposób najdolvUCzliwszy; slva-

daa si ona bowiem z samych ubogich, zgodnia-

lyci, chciwych, przelcupnych cudzoziemców, i wy-

znajmy na nasz wstyd i ze znieczulonych Polaków.

Z pocztku jak grad leciay z biur urzdzenia,
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i przepisy. Co rok nastpoway konskrypcye woj-

skowe, co rok zmiana w podatkach , od ktc^rych

usuwania si sami oficyalici majcy je wybiera
uczyli kontrybuentów i skuteczne przedstawiali

rodki.... Szy wic Icolej olojanienia ciemniejsze

od samycli urzdze.
Z listów I. A. Schidtesa (I. A. Scliultes : Lettres

sur la Galitzie ou la Polo<>iie Autrichienne, Ty-

binga, 1809 r.). W Krakowie ani w ol^olicy niema
adnycli fabryk ani te przemysu , prócz l^ontra-

bandy i handlu przewozowego, gdy zboe drosze

jest w Krakowie anieli we Wiedniu. Nie racliuj

do zawodu liandlowego lichwiarstwa, ani te lian-

dlu wste]v, oraz igie, pozostajcych w i"kn y-
dów. Miód i wosk wywo na sprzeda do Pnis,

do Niemiec, a nawet do Woci. Laszkiewicz spro-

wadza Ijardzo wiele towarów elaznych ze Styryi.

Znaczny kredyt umoliwia bankierom zawieranie

<:orzystnycli interesów i w ogóle stan banlvierski

zalicza si do najbardziej szanowanycli w Krako-

wie, nie wyczajc nawet szlachty. Wielopolscy,

Grodziccy, Zauscy odgrywaj w miecie mniej

znaczn rol. Jedynie na wity Jan wielka ilo
szlaclity zbiera si w miecie na pai- tygodni.

W^ tym czasie odbywaj si kontrakty dzierawne,

w miecie zapanowuje ycie. Wszystkie domy s
powynajmowane, a za najmniejsze mieszkanka pod-

nosz waciciele niepomiernie cen komornego.

Tylko jeden z kanoników, hr. Sotyk, posiada zbiór

rycin, ale w braku katalogu nieocenione te skarby

s niemal zupenie stracone dla sztuki. Istnieje tu

te jedyny teatr, w którym graj po niemiecku

i po polslai. Obu jzykami aktorowie le wadaj
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i niedostatecznie je rozumiej. Naley wszake
zrobi wyjtek dla opery, która jest doskonaa.

Muzyka polska odznacza si wyrazistoci, oraz

peni uczucia. Tace i balet s zacliwycajce. Co
si tyczy dekoracyi, to s one podziwu godne i efe-

ktowne. I tak gdy scena przedstawia woln oko-

lic w porze zimowej, wówczas otwiera si tylna

cz widowni i widz oglda spadajce prawdziwe
paty niegu. Zudzenie jest zatem zupene. Opera
lvrakowska cieszy si zasuonym rozgosem, lecz

i co do niej naleaoby uczyni pewne zastrzeenie.

Oto monaby zacliwyca si wyborn oper, lecz

trudno such nog dosta si na jej przedstawie-

nie, gdy w calem miecie niema ani jednego po-

rzdnego szewca mslviego lub damskiego. Gar-

barnie s do niczego, mówi szewcy, cho nie zdo-

aliby uszy but()w doljrycli z porzdnej skóry.

Stolarze skar si na dostarczane im surowce drze-

wo, a aden z nich nie jest w stanie zrobi stou,

któryby si nie ciwia, lub wygodnego krzesa.

Podobne slvargi wygaszaj lusarze z powodu

lichego gatunku elaza i aden z nich nie chce

przyzna, e jest licliym, niezgrabnym rzemielni-

kiem Cukiernie w^oslde lub szwajcarskie s
w Krakowie nader liczne i w przewanej czci
zastpuj kawiarnie. Zakady tego rodzaju istniej

w kadym prawie domu, zachcajc do wstpienia

na szl^lank ponczu lub chodzcego napoju z cu-

krauu, l^tóre Wosi nazywaj confetti. Przemys
narodowy ujawnia si najwicej w haftach, w k)"a-

wiectwie; tiajzwylclejsze sukmany posiadaj wy-

szycia, dokonane ze zd inniewajc starannoci.

Fraki naszej modziey nie ustpuj w niczem w> -
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robom paryskim. Krawcy naladuj mody paryskie

z poAYodzeniem zdmniewajcem i mona powie-

dzie na ich wielk pochwal, e modzie kra-

kow^ska jest równie dobrze ubrana, jak mieszkacy
stolicy Francyi.... Drogi s ze i trudne nieraz do

przebycia, wreszcie wysokie myto przy rogatkach,

magistrat i policya, wszystkie te czynniki skadaj
si na podniesienie niestosunkoAvej ceny tego nie-

odzownego artyicnu.

Kraków' obywa si bez policyjnego porzdku.
Przyjeda si tam bez opowiedzenia si komu-
kohviek i Avyjeda si poczt Inb te innym spo-

sobem, bez okazywania paszportu. Gdy si chcesz

cokolwiek dowiedzie, nie znajdziesz nikogo w biu-

rze policyjnem. Okradziono ci, to nie moesz si
nawet spodziewa zwrotu utraconych rzeczy. Zdaje

si, e naczelnik policyi dba tylko o to, aby si
dowiedzie o czem mówi, nie za co si dzieje

w miecie. Miasto posiada zaledwie dwiecie latar,

sucych do owietlenia ulic. Kada latarnia ko-

sztuje rocznie pitnacie zotych reskich— Gos
ogólny powiada, e nigdzie niema win tak wytra-

Avnycli jak w KrakoAAde. S one Avszake tak dro-

gie, i nie mogem sobie pozwoli na podobny wy-

datek. S tu wina, których butelk paci si od

szeciu do dziesiciu dukatów w zocie Jeeli

wino zawraca gow, to równoczenie zAvizuje nogi

i zgina Icolana, jak to susznie zauway Rabelais.

Z tego te zapeAA-ne powodu nie posiada KrakÓAv

adnyci publicznych przecliadzek, mimo pilcnycli

okolic i w^spaniaych widokÓAV, którymi nikt si
nie zachwyca.

n
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W Krakowie istniej zaledAvo trzy ksigar-
nie; jedna polska i chvie niemieckie. Najznaczniej-

sz z nich jest ksigarnia drukarza Trasslera

Druga ksigarnia Groetnera jest nieco lepsz. Co
za si tyczy ksigarni polskiej, to jest ona, dziki
suroAvej cenzurze, skadem starzyzny literatury pol-

skiej. Waciciel jej, ]May, wydaje do dobr ga-

zet w jzyku polskim, Trassler publikuje ndzn
gazet niemieck. Okropn organizacy biura cen-

zuralnego trudno z czemkolwiek porówna. Jest

to istna inkwizycya literacka, dziki fanatyzmowi

naczelnika tej wadzy. Niepodobiestwem byo prze-

czytanie gazety zagranicznej bez zezwolenia wa-
dzy wyszej, a zanim tal^owe nadeszo z Wiednia,

dostawao si dziennik z kocem miesica.

Z pamitników K. Komiana. Zawód gorcych
pragnie, obszernych i niecierpliwych nadziei, przez

utworzenie traktatem tylyckim Ksistwa War-
szawskiego w miejsce spodziewanej Polski, zdziwi,

zasmuci i oljruszy lvoysane ufnoci \y sowo Na-

poleona Polaków umysy.... Jeeli wybór króla

saskiego na wadzc^ ma czstk spenionych y-
cze zaspokaja, obecno i wadza prolvonsula

francusciego w osobie marszalva Davoust, rozo-

one liczne wojska francuskie, w wymaganiach
niepodobnych do zaspokojenia nienasycone, upo-

karzajcym czyniy ten szczupy dar i zwikszay
utyslviwania...

Przyczenie Galicyi do Ksistwa (1809) wspo-

mogo go ziemi, ludnoci, wojsdem, duciem,

nie wspomogo zamonoci. Sama wyniszczona

z zasobów, nie przyniosa zuboonemu skarbowi,

jak papierowe pienidze poow wartoci tracce....
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W r. 1812, gdy ju zmroone wojska francuskie

cofay si, a wojska rosyjskie od Niemna weszy
do Ksistwa Warszawsliiego, cesarz Alelvsander

wyda proklauiacy do narodu polskiego, w której

zachcajc Polaków do czenia si z sob, przy-

rzeka im wskrzeszenie Polski, konstytucy i in-

stytucye narodowe. Ksi PoniatoAVsld cofn si
z wojskiem bardzo szczupem do Krakowa. Wkrótce
za nim pospieszy musiay rzd, rada jeneralna

konfedei*acyi, ministrowie i w Kral<:owie jalv0 wa-
dze usadowiy si. Warszaw objy wojs<:a rosyj-

slvie, i rzd tam tymczasowy ustanowiony zosta,

w^ nim pod przewodnictwem jeneraa anskoy za-

siado trzecli Polak()W; Icsi Adam Czartoryslvi,

Wawrzecki i l^si Ksawery Lubecki, nalea do

niego take Nowosilców, dzielcy wówczas wyo-

braenia i przekonania ksicia Czartoryskiego,

i w poufaej yjcy z nim zayoci.... W lvi'ako-

wie biegay tajemne polityczne pisma, a szczegól-

niej jedno, kt()re jeneraowi Krupiskiemu przypi-

sywano, dowodzce, e Napoleon nigdy zamiaru

wskrzeszenia Polski nie mia i zawsze j by go-

tów powici, e teraz w nieszczciu bd swój

poznaje, lecz co ju raz opuci, tego w aden spo-

sób dokaza nie jest w stanie, e Polacy sami

o sobie myle powinni....

Ksi Józef zbroi si, wiczy wojsko i cze-

ka na rozliazy cesarza Napoleona, który poruszy

z gruntu ca Francy i do Niemiec przeciw sprzy-

mierzonym ku Dreznowi dy. Ambasada francu-

ska, na lvtórej czele by Bignon, ju podejrzywaa

Polaków i dla odwrócenia umysów od rozbierania

przyszych losów i zastanawiania si nad nimi
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wymylaa zabawy, publiczno krakowsk zach-
caa do nich, zgoa Kraków ton w festynach,

roztargnienia cli, ncztaci i tacaci, gdy z waów
jego ledwie nie widzie mona b^io forpoczty i pi-

kiety kozackie. Midzy temi licznemi ucztami od-

znaczy si bal przez miasto Kraków dany w Su-

Iciennicaci na uczczenie ksicia Józefa w dzie
jego imienin, wspaniay i liczny, ten jeden móg
loy usprawiedliwionym Przez trzy miesice,

w ktÓrycli wojska polskie zbroiy si w Kral<:owie,

stolica ta av smutnem pooeniu lokaju, przedsta-

wiaa najszczliwsz i najweselsz posta. Codzie
obiady, szlichtady, kawalkady, wieczory, bale; co

AYSzystko na umysach powaniejszycli bolesnem

uczuciem odbijao przy widoku z waów czatów

i spis kozackich, prawie o mil od Krakowa do-

strzeganych, przy widoku niedostatku kas publicz-

nych, ndzy prostych onierzy, nieporzdku i nie-

adu w szpitalach , z kt()rych po nocach trupów
wywoono i gubiono po drodze, tak i zdarzyo
si, e tancerze powracajcy z balów w nocy po
ciemnych ulicaci potykali si na nici Napisa-

ejn wic w duciu satyrycznym Idlkanacie wier-

szy pod tytuem: „Na tacujcy Kraków" Na-
desza wana chwila. Rossyanie nie mogc nic

wyjedna u ksicia Józefa, zbliyli si pod Kra-
ków. Rzd, konfederacya i ambasada musiay szu-

ka schronienia w Gaiicyi, wojsko zbierao si za

rozkazem Napoleona do wycliodu ku Czechom
Ksi Poniatowsld przern si do Napoleona
przez kraj mu nieprzyjazny Gdy ksi Józef

wyszed z wojskiem do Czech, Iconfederacya zali-

mitowawszy swoje posiedzenia, rozjechaa si
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Koalicya wesza do Parya, Napoleon zrzek
si tronu, odprawi Polak()w, poegna i sam im
wskaza drog do cesarza Aleksandra, jako jedy-

nego zbawcy Polski— Cesarz Alel^sander zrobi
w Paryu owiadczenie stworzenia Polski i wszy-

stkie serca polskie do siebie przyciga. Gwardya
Napoleoska pod dowództwem jeneraa Wincen-
tego Krasiskiego, cae wojsko, wszyscy emigranci

polscy, jalciegobd stopnia i urzdu, otoczyli go.

Zesa on do WarszaAvy brata do organizacyi woj-

ska polsldego, wyznaczy w tym celu komitet z naj-

zasueszych jeneraów zoony.
7j pamitników S. Wodzickiego. Po klskacli

wic doznanych r. 1812 w Rosyi, po spaleniu jMo-

skwy i sawnym a nieszczliwym odwrocie tej

zoonej ze wszystkich nioebnych narodowoci
armii, niemal wszystko oparo si o biedn, do

ostatka liwerunkami i dostawami rónego rodzaju

wyniszczon nasz ojczyzn. Powiem tylko, e ja,

zajmujc ówczenie stanowisko prefekta departa-

mentu krakowskiego, peniem me obowizki, ile

si starczyo. Byo bo te i do czynienia podczas

cigy cli marszów i kontrmarszów to polskiej, to

sprzymierzonej armii cesarza francuslciego, to na-

reszcie po chybionej wyprawie na Moskw, z Ro-

syanami pod jeneraem anskoj. Cige dostawy,

liwerunki sposobem rekwizycyi dla wspomnianych
armij z wycinitej do ostatl<:a krainy, daway nie-

mao trudu i fatygi szczególnie dla prefekta de-

partamentu, który odpowiedzialny by za kad
racy chleba czy w()dki, za kaden korzec owsa
€zy jczmienia. Trzeba byo objeda prawie

wszystlcie szpiclderze w departamencie, spisywa
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zapasy zboa, jakie si w nich znajdoway, zda-

wa raporty o tein do zwierzchnej wadzy, Ictóra

dopiero oceni miaa, ile zabiera na potrzeby woj-

slva, by nie doprowadzi do znpenego osodzenia
niieszlvaców. Od rolai 1813—1815 szy szalonym

pdem po sobie nadzwyczajne wypadki polityczne.

Po rozgromi wielkiej armii Napoleona cay ob-

szar Ksistwa Warszawskiego zalany zosta o-
nierzem rosyjskim, a szcztki bohaterskiego woj-

ska polskiego wiód ksi Józef, celem poczenia
z armi francnsk do Niemiec, by tam znale za

cndz spraw mier w mirtach Elstery. Jeszcze

raz zajaniaa gwiazda Napoleona pod Bautzen

i Liitzen, jeszcze pod Dreznem umiechn si do

niego geninsz wojny, przyszed jednak Lipsk, a pó-

niej i wzicie Parya 1 kwietnia 1814 rokn. Osa-

dziwszy Napoleona na Elbie, mocarstwa europej-

skie zobaczyy si w prawdziwym kopocie, widzc
e Rosya swoim ogromem i potg przewaa szal
równowagi enropejskiej na pónocy i e sta si
moe groniejsz, ni or francnski. Dla utrwa-

lenia wewntrznego pokoju w strasznie wstrzni-
tej ostatnimi wypadkami Europie, dla uregulowa-

nia stosunków pastw i ich granic, zgodzono si
na wspólny kongres wszystkich panujcych, który

si odby w Wiedniu 1815 r.... Najgówuiejszym
punlctem spornym byo Ksistwo Warszawskie.
Chodzio o to, czy si cae ma dosta pod bero
Imperatora, lub te czy okroi si co z niego dwom
innym mocarstwom rozbiorowym. Prusy godziy
si na oddanie caego Ksistwa cesarzowi Ale-

ksandrowi pod warunkiem , eby Saksoni anekto-

wa mogy. Anglia, Francya i Austrya nie yczyy



— 1-28 —

sobie puszcza gToneo'o ssiada za Wis, niejako

w rodek Europy, a zreszt dwory te nie chciay
odbiera Salcsonii najstarszemu z dworów w Niem-
czecli panujcyci.... Nieporozumienia i zwady do-

szy w onie konp:resu do talciej zapalczywoci, e
sprzymierzecy postawili kwesty na ostrzu noa.
Eosya Odstpuje wic od pierwotnego planu, cz
Ksistwa Warszawskiego oddajc na up Prusa-

kom pod nazw W. Ks. Poznaskie w zamian za

oczekiwan Saksoni. Ksistwo Warszawskie, tra-

ktowane jako up zdobyty po Napoleonie, rozczon-

kowane wic zostao oderwaniem poznaslv:iej pro-

wincyi— Tymczasem gdy w Wiedniu odbywaj
si targi o pozostae szcztki rozwiartowanego
Ksistwa Warszawslciego, sprzykrzy si wygna-
cowi pobyt na wyspie Elbie; lduje wiec w Can-

nes 20 marca 1815 r., w Idlkunastu dniach prze-

bywa Francy, witany od mieszkaców z najwy-
szym entuzyazmem, staje w Paryu Kongres

przestraszony zaszymi wypadlvami, skonniejszym

by do zgody, jednake co do kwestyi polskiej nie

mogo przyj do porozumienia. Aleksander wic I.

przecinajc ten wze gord\jsl^i, tworzy z pozosta-

oci Ksistwa Warszawskiego Królestwo Polskie

z odrbn konstytucy, z Krakowa za i jegoolco-

lic demokratyczn i neutraln rzeczpospolit pod

protelctoratem trzech mocarstw rozbiorowycli, kil^a

obwodów Galicyi oddaje Austryi z dodatlviem up
Wielickici i Bochni. Eozdarte wic Ksistwo War-
szawskie na trzy czci, przestao egzystowa.

Za moich ju czasów tj. okoo r. 1815 mao
ju starodawnych niemieckiego pochodzenia pozo-

stao w Krakowie rodzin ; byli jeszcze Hallerowie,
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Dzianottowie, Bartsclie, Wolfowie i t. p. Pierwsza

rodzina uzyskaa od Austryaków stopie szlachecki,

Dzianottowie przeszli w stan rycerski jeszcze za

czas(')w polskich, Bartschów rodzina wyo-asla. Wra-
cajc si do dawniejszej liistoryi Krakowa, w^spo-

mniaem , e handel byl podupad, i rzeczywicie

pozostaa w miecie reszta Niemców trudnia si
tylko handlem podrzdnym, ju to nie byli owi

bogaci negocyanci, dawniej tyle znaczcy w Kra-

kowie, ale kupcy sprzedajcy produkty ociennych

ssiadów, bo nie mówi tutaj o Steinkellerach

,

Treitlerach , H()lzlacli i Kirchmayerach, wzbogaco-

nycli dopiero na spekulacyach przy wieycli zmia-

nach kraju polskiego. Jakikolwiek szkódowa Kra-

ków bezsprzecznie na upadku handlu, to przecie

równowaya te straty zaoona przez Jagie aka-

demia. Ona cigaa modzie tak z kraju jak

i z obczyzny; bdc ogniskiem nauki i owiaty,

przybytkiem uczonych przewodników modziey,
rozlewaa promienie wiata i cywilizacyi na cay
obszar kraju, ksztacc modzie do posug swojej

ojczyzny.

"tf-^jl^-

Bkowski.- Kronika Krakowska.
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74, 75, 80, 82, 90, 99,

107, 115.

w. Mateusza 20.

„ Missyonarzy na Stra-

domiu 75.

w. Piotra 61, 104.

„ w. Szczepana 20,21.

XX. Trynitarzy 98.

,. przy Nowej Bramie

(w. Gertrudy) 24.

Kociuszko 9.

Kozowski Kam. 53.

Komian Kajetan 118, 123.

Krasiski puk. 39.

,,
jenera 97, 126.

Kratzer, aktor 71.

Krawcy 122.



135 -

I{jrólewna franc. 15.

Królestwo kongr. 112, 113, 123.

Krzemieniec 31.

Krzye zasugi 45.

Krzyanowski Adam 27.

„ Jan Kanty 75.

„ Tomasz 44, 53.

Ksigarnie 123.

Ksigarnia Grobla 110.

Ksistwo Poznaskie 128.

Ksistwo Warszawskie 37, 123,

128.

anskoy giibernator 93, 94, 96,

102, 126.

acucki Winc ks. 52, 54, 60,

67, 74, 76, 83, 107.

Lassota 29.

Latarnie 122.

Laszkiewicz Winc 89, 119.

Lazarety 34, 62,88,89,118,125

Lazaretowa komisya 88, 93.

azienki 12.

Lebowski 50, 89.

Legia honorowa 39, 40.

Liceum krzemienieckie 31.

Lichocki Filip 15, 23, 24.

Walenty 24.

Lipsk 97, 99, 127.

Lochmann ks. 27.

osona 38.

Lubecki Ksaw. 124.

Lubomirski ksi 47, 66, 57,

60, 63.

Magistrat 22, 24, 26, 27, 29, 43.

May Jan 26, 36, 123.

Majlath Szehely 17.

Malarstwo 25, 105, 112.

Maachowski Stanisaw 36.

Manifest Aleks. 1 112.

Margelik br. 10.

Mczeski Maciej 75.

Woje. 53, 73, 75, 76,

Mennica 68.

Mercurius polonicus 4.

Merkuryusz polski 4.

Mieroszowski Jerzy 89.

„ Stan. 87.

Miniatury 25, 112.

Mogia (wie) 32, 107.

„ Krakusa 87.

Moneta polska 68.

Monitor 4.

Morbitzer Antoni 74, 75.

Mosty na Wile 49, 96.

„ przy bramie Flor. 26.

Mury miejskie i:6, 35, 57.

Muzyka 60, 67, 84, 115, 121.

„ janczarska 32.

Naboestwo urzdowe 15, 42.

Nagroda za rekruta 14.

Napoleon 34, 35, 39, 42, 44, 46,

49, 61, 66, 67, 83, 85, 90, 111,

118, 127, 128.

Napoleona kodeks 66, 67.

„ ucieczka z Elby 111,

128.

Napoleon w Warszawie 35.

Narew 38.

Nauka malarstwa 105.

Niedzielski, aktor 70.

Niemcy krak. 129.

Niemojewski 89.

Nikorowicz 13.

Nowiny 4.

Nur 38.

Obiady uroczyste 24, 28, 52,

59, 84, 90, 114.

Obluz warty 77.
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Obrazy 13.

„ z ratusza 35.

Obserwatoryum 14, 62, 87.

Ochotnicy krak. 88.

Odznaczenie tyche 88.

Odznaki policyi 21.

Oficerowie polscy 39, 109.

rosyjscy 99.

Op;oszenie Rzpltej krak. 115.

Ogród botaniczny 62.

Otarze 20, 25.

Opera 47, 121.

Organmistrz 63.

Orkiestra 70.

Ory (herby pol. i franc ) 43, 44,

49, 56, 102, 104.

Ospy szczepienie 19.

Ostrów 102.

Ostrowski 112.

Owietlenie 122.

Paace — zobacz: domy.

Papiery i moneta w gace ra-

tusza l^azimierskiego 30.

Parada wojskowa 22,38,45,52,

54, 56, 68, 76, 84, 94.

Paropyw 110, 111.

Parya zajcie 10 i.

Paszkiewicz ksidz 84.

Peszka Józef 105.

Piekarze 34.

Piekarski 55.

Piosnki 52, 81.

Pisma tajne polit. 124.

Plac Szczepaski 11.

Pobór do wojska 72.

Poczta 52.

Pocztamt 26.

Podgórze 42, 48, 49, 64, 69, 95,

110, 114.

Podgórze kamienioom 29.

„ Lassota góra 29.

Podolski ksidz 83.

Podrzutki 13.

Pokój preszburski 118.

Pokój w Tyly 37.

„ w Wiedniu 51.

Pokoje u dworu 62.

Policya 21, 122.

Polski jzyk 55.

Polskie wojsko 46, 72, 97, 104,

111.

„ urzdy 65, 6 1.

Pomoc dla rannych 82, 88, 100,

101, 103.

Poniatowski Józef 41, 42, 44,

45, 47, 50, 51, 52, 53, 63, 9<\

99, 100, 106, 124, 125, 127.

Popisy szkolne 16, 21, 103.

Portrecista 5, 112.

Portrety 25, 105, 112.

Pose perski 36.

„ turecki 12, 36.

Posów wybory 73, 74, 75.

Potocki Stan. 36.

Wodzim. 76, 77, 78.

Powód 95.

Pozna 34, 35.

Praga 35.

Prezentki 21.

Prezydent miasta 6«, 80.

Priami 4.

Promnik 109.

Prusacy 37, 117.

Pruski Walenty ksidz 13.

Przybylski Jacek 4, 61.

Przysiga 54.

Przywilej handlowy 64.

Rada jeneralna 89, 90, 92.



~ 137 —

Raszyn 41.

Ratusz krak. 10, 22, 35, 56, 81.

„ nowy przy ul. Brackiej

24, 26, 27, 29.

„ sala „co" 11.

„ obrazy 35.

„ na Kazimierzu 28, 30

„ kleparski 24.

Redaktorskie stosunki 42.

Reduta 14.

Regimenty polskie 46.

Relacye 4.

Rkopisma 61.

Repnin 13.

Rewia wojs. na boniu 22, 45.

Riedheim 23.

Rogatki warszawskie 109.

Ryciny 119.

Rynny wozowe 20.

Rysunki 105.

Rzemielnicy 34, 121.

Rzeba z koralu 20.

Sala „co" w ratuszu 11.

„ solna 60.

Samosierra 40.

San 48.

Sciultes 1. A. 119.

Serra minister 68.

sierakowski hr. 108.

Skaka 62.

Skawina 48.

Skadki 34.

Skórkowski ksidz 108

Skotnicka 63.

Supy graniczne 49.

miertelno 118, 125.

niadeccy 117.

Sobolewski 36.

Sochaczew 34.

I
Sól 48.

Sotykowa hr. 61.

Spis polegych w Zamociu 101.

Stadnicki Antoni 108.

„ Ignacy 55, 89.

Stanisaw August 13, 58, 61.

Statystyka staroci 87.

Steinkellerowie 129.

Stodó oprónienie 96.

Stoowe naczynia 33.

Stradom 14, 95.

Sukiennice 17, 46, 47, 62, 70,

90, 125.

Szczepienie ospy 19.

Szembek biskup 12.

Szkoa gówna 27, 31, 61, 63,

74, 117.

„ w. Barbary 16.

Szkoa departamentowa 103.

„ w. Jana 21.

„ na Piasku 16.

Szkolne popisy 16, 21, 103.

Szpitale 34, 89, 118, 125.

Szyndler Jan 63.

Szyny wozowe 40.

Taczanowski 64.

Tajne pisma poit. 124.

Talleyrand 35.

Tace 121.

Teatr 11, 14, 28, 47, 52,57,70,

72,76,81,84,114,119,120.

„ opera 47, 121.

„ balet 121.

„ Bensa, aktor 71.

^ Kratzer „ 71.

,, Niedzielski, aktor 70.

„ Zakrzewski, „ 71.

Torwaldsen 78.

Towarzystwa naukowe 6, 116.
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Trakt wojenny 37.

wiedeski 54, 68, 112,

113, 127.

Transpareaty 42, 49,51, 52,59,

81, 86, 87.

Trantmansdorf 15, 17, 22.

Treitlerowie 129.

Trynitarze 98.

Tytu cesarski 28.

Uani 39.

Uniwersytet 27, 31, 61, 63, 74,

117, 129.

Uniwersytetu poczenie z lwo-

wskim 31.

Urbaski Mikoaj 33.

Urmeny 25, 27.

Uciug 88.

Urzdzenie magistratu 18.

Urzdy polskie 55, 64.

Walewski 109.

Walezy król 61,

Warmia 37.

Warszawa 35, 41.

Wawrzecki 124.

Wgle kamienne 21.

Wgleski 54, 68.

Wendeta 4.

Wesoa 62, 85.

Wiedeskie traktaty 54, 68, 112,

113, 127.

Wielki k Konstanty 32, 77,

108, 110.

Wieliczka 48, 51, 60, 108.

„ sala solna 60.

Wielogowski Kasper 65, 94,

106, 109.

Wielopolski Ignacy 65.

Wieniawski 117.

Wierzbicki 33.

Wiersze okolicznociowe 9, 10,

17, 44, 46, 47, 49,59,81,85,

86, 87, 102, 125.

Wiktor (ks. Belluno) 39.

Winiarnie 122.

Wisa 38, 48, 49, 95, 96, 117.

Wczenie Krakowa do Ksi-

stwa 48.

Wodzicki S. lir. 50, 52, 65, 68,

70, 116, 126.

Wohlmann Micha 22, 24.

Wojna polska 79

Wojsko francuskie 123.

],
polskie 46, 72, 97, 104,

111.

rosyjskie 93, 96, 105,

125.

„ saskie 91.

pobór 72.

polegli, spis 101.

powrót z Francyi 104.

defilada 56, 67.

„ dezercye 79, 93.

parada 22, 38, 45, 52,

54, 56, 68, 76, 84, 90.

,. regimenty polskie 46.

„ przechód 16, 32.

Wolff Franciszek 89.

Wolfowie 129.

Wokoski ks. 31.

Wotlie Karol 11.

W^roski Miclia 66.

Wybicki 36.

Wybór posów 73, 74, 75.

Wybranowski 73, 74.

Wylew Wisy 95.

Zabawy 57, 84, 91, 121, 125.

Zajcie Krakowa przez wojsko

polskie 42.
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Zajcie Parya przez sprzymie-

rzonych 104, 126.

Zakaz herbów saskich 102.

Zakrzewski, aktor 71.

Zauski hr. 42.

Zamek 14, 45, 60.

Zamojski cyrku 48.

„ Stanisaw 93

Zamo 101.

Zarzecki prezyd 73, 107.

Zawieszenie ierbów 56.

Zbiór rycin 119.

„ tygodn. wiadomoci 4.

Zegar na ratuszu Kazimier. 30.

Zglenicki ksidz 73, 74, 80.

Zgromadzenie Braci miosier-

dzia 97, 98.

Zota róa 20.

Zniszczenie kraju 126.

Zsypki zboowe 42.

Zwoki Poniatowskiego 106.

Zygmunt III 61.

egluga na Wile 38, 48

upy solne 48.

ydowskie miasto 62.

.._P^|





BIBLIOTEKA KRAKOWSKA.

Dr KLEMENS BKOWSKI.

Kronika Krakowska

1796—1848.

CZ II:

OD R. 1816 DO 1831.

W KRAKOWIE.
w DRUKARNI „CZASU" POD ZARZDEM A. WIERZYSKIEGO.

1906.



NAKADEM TOW. MIONIKÓW HISTORYI I ZABYTKÓW KRAKOWA.



PRZEDMOWA.

We wstpie do czci I „Kroniki krakowskiej"

(Bibl. krakowska Nr 27), obejmujcej lata

1796 do 1815, objaniono czytelnika, i treci tej

kroniki s wypisy z owoczesnych dzienników

krakowskich. Niniejsza cz II obejmuje dalszy

cig wypisów z tyche, z lat 1816—1831, uoonych
<*hronologicznie. Lata te obejmuj pierwsz, szcz-

liwsz dob dziejów Rzeczypospolitej krakowskiej.

Po niespokojnej i tylu klskami dotykajcej Kra-

ków epoce rozbiorów, germanizacyjnego panowa-
nia austryackiego, chwilowej wolnoci za czasów

Ksistwa Warszawskiego 1809— 1812, nastpia
znowu po nieszczliwej wyprawie Napoleona do

Moskwy, okupacya rosyjska. Polacy, doznawszy
pierwej tyle krzywd od Rosyi, biorcy potem na
niej odwet pod orami Napoleona, znaleli si
znowu pod przewag Rosyi.

Nadspodziewanie zwyciscy okazali ducha
pojednania. Odezwa feldmarszaka Kutuzowa za-

pewnia „e cesarz Aleksander chce przekona
l^olaków o prawdziwej chci swej przyniesienia

dgi i zasonienia kraju od klsk wojennych, e
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rzd krajowy zachowany zostanie, przyezeni za-

pewniono urzdnikom posady i pace". Cesarz

Aleksander zjecha do Kalisza i uprzejmie przyj-

mowa Polaków, — wojska rosyjskie zwyciskie
mniej ciyy na kraju, ni pierwej sprzymierzont^

francuskie. Ogoszono zupen amnesty, pozA\o-

lono wojskom polskim powróci po abdykacyi

zwycionego Napoleona, a wojska rosyjskie od-

daw^ay honory zwokom polegego pod Lipsl<:iem

ks. Józefa Poniatowskiego. Odtd opinia ludnoci

polskiej pocza si dzieli: jedni upatrywali przy-

szo narodu w przymierzu z Rosy, inni niedo-

wierzali jej i liczyli zawsze jeszcze na jakie wy-
padki zdolne przywróci Polsce byt samoistny

wbrew sile mocarstw rozbiorowych.

W roku ISl.') zebi-a si kongres mocarstw

w Wiedniu, majcy uregulowa stosunki Europy.

Cesarz Aleksander przyj w Biay deputacy
polsk i owiadczy, i jedzie do Wiednia dla

ukoczenia wielkiego dziea, które rozpocz i e
szczcie narodu polskiego uwaa bdzie za na-

grod dla siebie. W Krakowie 23 wrzenia 1815

przy wjedzie do miasta nie przyj ofiarowanycli

sobie kluczy, mówic : „Nie przybywam tu jako

zwycizca, lecz jalco przyjaciel".

CokolwieIvby kto mia do zarzucenia Aleksan-

drowi I, to jednak przyzna musi, e Polacy

wicej mu maj do zawdziczenia pod w^zgldeni

materyalnym, ni Napoleonowi I, Na kongresie

wiedeskim t3de cierao si interes()w za Polsk
i przeciw Polsce, e nikt nie przypuci moliwo-
ci, aby ten kongres przywróci byt polityczny

caej Polski. Ostatecznie wobec nagego powrotu



Napoleona z Elby, pospiesznie zaatwiono kwesty
Polski, a przy teni zaatwieniu Ale^sander I ol^a-

za w kadym j*azie przychylno dla losu Pola-

ków. Nie mogc Prusakom da podanej przez

nicli Saksonii dla oporu Austryi i Anglii — mu-
sia im da cz Ksistwa Warszaws lwiego pod

nazw Wiell^iego Ksistwa Poznaskiego; reszt

Ksistwa Warszawslviego, z wyjtkiem Kralcowa
z ola-giem, ogoszono Królestwem Polsl<:iem z Ale-

ksandrem I ja]vO królem polskim na czele. Kraków
z okrgiem utworzy „Woln, niepodleg i cile
neutraln Rzeczpospolit Icrakowslc", ctóra prze-

trwaa od 1815 do 1846 roku.

Traktat dodatvOwy (do aJctu Jcongresu wie-

deskiego) z dn. 21 kwietnia 1815 r. midzy Ro-
sy, Aiistry i Prusami, tyczcy si Krakowa, po-

stanowi w gównycli punktach:

Art. I. Miasto Kralców wraz z swym olvr-

giem uwaane bdzie na Avieczne czasy za miasto

wolne, niepodlege i cile neutralne pod protekcy
trzech wysokich stron kontraktujcycli.

Art. II okrela granice okrgu, (które objy:
'20 mil kwadratowych z 3 miastami: Kraków, Chrza-
nów i Nowa Góra, 224 wioselc, ludnoci ogóem
142.008 (spis r. 1842).

Art. III. Cesarz austryacki uznaje Podgórze
za wolne miasto handlowe do obwodu 500 sni,
lvOmory austr. bd za tym obwodem.

Art. VI. Trzy dwor\ zobowizuj si szano-

wa neutralno Kralcowa, siy zbrojnej tame pod
adnym pozorem nie wprowadza, nawzajem Kra-
ków nie dozwoli sclironienia zbieg'om, dezerterom
i osobom przez j)ra\vo poszukiwanym.
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Art. VII wyznacza komisy do w pj-owadzenia

w ycie urzdzenia Rzpltej.

Art. X dozwala wolnego wprowadzenia do

Krakowa drzewa opaowego, wgli i innycli arty-

kuów konsumcyjnych.

Art. XI. Komisya oddzielna postanowi w do-

brach duchownych i narodowycli prawa wasnoci
i powinnoci wocian w sposób najstosowniejszy

do podniesienia i ulepszenia ich bytu.

Art. XV zatwierdza pi-zywileje Akademii krak.

i dozwala mieszkacom ociennych prowincyj pol-

skich udawa si do niej na nauk, slvoro ta Alca-

demia stanie na stopniu rozwinicia stosownym
do ycze kadego Dworu.

Art. XVI utrzynuije biskupstwo w Krakowie.

K o n s t y t u c y a Wolnego miasta do tego tra-

ktatu doczona, opiewa w gównych zarysach

:

Art. I uznaje religi rzymsko-katolick za

krajow. — Art. II inne wyznania (^lu"zeciaskie

s wolne, nie stanowice rónicy .,\\ prawach to-

warzyskich". — Ai*t. III uznaje wszystlvich obywa-

teli za r()wnych w obliczu prawa.— Art. IV oddaje

rzd Senatowi z \'2 czonk()w i prezesa. — Art. Y
i VI olcrela wyb()j' senatu. — Art. VII okrela

warunld obieralnoci. — Art. VIII uznaje prawo

do nominacyi i odwoywania urzdnik()w admini-

stracyj^ycli i nadawania beneficy()w kocielnycli

rzdowych. — Art. IX zapowiada podzia na gmin>'

z wybieralnymi wójtami. — Art. X przyznaje „Zgro-

madzeniu Reprezentant()w" c<^ roku przez 4 tygodnie

obradowa majcemu, w^adz praw^odawcz , roz-

trzsanie racluinków% ustanawianie budetu, obiói'

czci senator()w, wyb()r sdzi()w, ])rawo oskarenia



urzdników piibl. o naduycia. — Art. XI powo-

uje do tego Zgromadzenia: deputowanych wybie-

i-anycli po jednemu z kadej gminy, 3 senatorów

delegowanych, 3 praatów od l^apituy, 3 doktorów

tal^ultetów od Uniwersytetu delegowanych i 6 urz-

(lni^()w pojednawczych z kolei obranych; projekt

zmiany istniejcego prawa musi pierwej by przez

senat przyjty. — Art. XIII. Zgromadzenie ma si
zatrudni uoeniem kodeksów cywilnych, karnego

i procedur) .
— Art. XIV. Do przyjcia prawa po-

trzeba '/s 0) gosów wiliszoci. — Art. XIV na-

znacza na GOOO dusz jediiego urzdnika pojednaw-

czego. — Art. XV i XVI okrela instancye sdowne.

—

Art. XVII. przepisuje procedur ustn i wyprowa-

dzenie pj*zysigych „stosownie do owiecenia kraju

miejscowoci i charakteru". — Art. XVIII. „Sdo-
wnictwo jest niepodlege". — Art. XIX okrela

kwalihkacye do zostania senatorem. — Art. XX
uznaje jzyk polski za urzdowy. — Art. XXI
dochody i wydat]<:i Akademii skadaj cz bud-

etu og(')lnego. — Art. XXII. Suba bezpiecze-

stwa wtiwn. i policyi odbywa si bdzie przez

oddzia milicyi l^olej zmieniany pod comend
oticera liniowego, J<:tóry suc zaszczytnie przyjmie

ten rodzaj suby spo]vOJnej. Ula bezpieczestwa

dróg i wsi Ijdzie uzbrojona dostateczna liczba

andarmów.
W lv()cu wrzenia 181.5 r. zjeciali do Kra-

kowa komisarze dwor()w opielvuczycli — dnia LS

|)a(iziernika ()d})ya si icli installacya solenneni

Tiabotistwem w kociele P. Maryi, poczem gono
odczytano akt kongresu dotyczcy KralvOwa i za-

koczono uroczysto ocrzyl<:iem : Nieci yj Naj-
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janiejsi protektorowie! wród luiku dzia. Ze strony

Austryi by komisarzem lir. Józef Sweerts-
Spork, czowieli zdolny i uczciwy, ze strony ce-

sarza rosyjskiego a króla polskiego) Ignacy Mi-
czyn ski, radca stanu Król. Pol., ju jako Polak

przychylny Pzpltej — ci obaj ulegali jednaJy spry-

tniejszemu od nich komisarzowi pruskiemu bar. Er-

nestowi Wilhelmowi Reibnitzowi, zdolnemu,

lecz niestety przedajnemu urzdników^!. Ci komi-

sarze dobrali sobie do dorady: Feliksa Grodzi-
ckiego, obywatela z Król. Pol., X. Wincentego

a c u c k i e g o , archipi'esbitera lvOcioa P. Mai'yi

i Walentego Bartscha, mieszczanina krak.

Prezesem Rzpltej mianowany zosta przez

Dwory Opiekucze jeszcze na Kongresie wiede-
skim byy prefekt departamentu krak. hr. vStani-

saw W od z i civ i, czowiek wysoko wyksztacony,

bezintei'esowny i pracowity, z pocztku bardzo po-

])ularny, póniej, zwykym biegiem i-zeczy ludzkich,

coraz mniej lubiany. Z i-ozwiniciem si bowiem
agitacyj politycznych, nie umiano nui, mimo jego

zasug i ^racy, przebaczy cile konserwatywnych

zasad, z drugiej strony ludzie nie znajcy tajemnic

dyplomatycznych, nie mogcy si pogodzi z ko-

niecznoci, „e gowi nun"u nie przebije", sdzili,

e to i owo móg zrobi, a nie zrobi przez nieci
lub niedostwo — gdy w gruncie rzeczy coraz

podejrzliwsze rzdy ssiedzkie w> wieray na pre-

zesa i senat nacisk, ctóremu jako przemonemu,
nie podobna byo si oprze bez naraenia isLral^owa

na jeszcze wiksz niewol. Wród tak skompli-

kowanych okolicznoci nieraz Wodzicki moe i nie



najlepsz obra drog — tak, e w kocu straci

wszelJi popularno i w r. 1831 musia ustpi.
Senat o r am i doywotnimi zostali : kanonik

Antoni Bystrzonowski, Feliks Grodzicki, obywatel

V. Kr()lest\va, Józef Micbaowski, Walenty Bartscb,

Feliks Radwaski i Wojciecli Linowski, obywatele

krakowscy: czasowymi: kanonik Sebastyan Siera-

kowski, Stanisaw Zarzecki, dotychczasowy prezy-

dent miasta, Antoni Morbitzer, Antoni Szaster,

lvajetan Florkiewicz- i Dawid Oebsielewicz, oby-

watele krak. (dwaj ostatni w miejsce Franciszka

Piekarskiego i Hiacynta Mieroszowskiego, którz>'

z wyboru zrezygnowali).

Duia 20 listopada 181") r. odbya si uroczy-

sta installacya Senatu — kt()remu komisya orga-

Tuzacyjna oznaczya czynnoci tymczasow instruk-

<'y, a nadto ustanowia 8 konutetów do urzdzenia

ilzpltej : 1) konstytucyjny, 2) akademicki, 3) do

urzdzenia Izby reprezentantów, 4) do wewntrznego
urzdzenia senatu, 5) prawodawczy, (i) sdowy,
7) starozakonnycli, 8) wociaski.

Organizacya nowego rzdu, majca z jednej

strony szanowa prawa nabyte, unika nagego
szkodliwego przewrotu, a z drugiej stron\' prze-

prowadzi nowe zasad>', jest rzecz niesychanie

trudn. Dla tego wszystkie rzdy poprzednie roz-

sdnie postpoway, zachowujc dawne urzdzenia

na razie , wprowadzajc powoli nowych ludzi

i nowe zasady.

Przy organizacyi Pzpltej krak. naleao po-

stpi podobnie. Tymczasem chciano odrazu prze-

prowadzi dzieo, na Ictóre lat potrzeba. Komitety

redagoway przez 3 lata projekty k()cce si ze
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sob, nie byo jeclrij silnej woli decydujcej, lecz

i"ónice powstajce zaatwiano l<:ompromisowo, od-

syajc projel<:ty do ^omitetu, senatu, koraisyi, na-

wet do samych dworów opielcuczych, senat ba
si zbyt szeroliiej wadzy Izby Reprezentantów,

Izba Repr. baa si rozszerzenia wadzy Senatu,

jednostki dyy o zao^arniecie jej dla siebie.

Najstosowniejszym krokiem byoby zostawi
Izbie Repr. powolne urzdzenie kraju, ale gdy
Iconstytucya dozwalaa sejmowi tyl^o przez 4 ty-

godnie w roku radzi, pi-zeto nie j)rdko ulcoczo-

noby to dzieo.

Komisya organizacyjna nie miaa zej woli,

lecz nie znajc vraju, ufaa i-adom wieo nomi-
nowanego Senatu. Ten nie odpowiedzia zdolno-

ciami swenni zadaniu, a tem samem elaborat jego

(iiroma. Zbytnia obawa przed wprowadzeniem
demagogii do Izl)y Reprez. powodowaa go do

ograniczenia jej wpywu, tem sameui w Rzpltej

nie byo najwyszej powagi, lecz musiano jej szu-

ka za granic, w komisy i reor'g. hib nawet u Dwo-
J'()W.

Uniwersytet nie zastanawia si tyle nad

podniesieniem poziomu naulcowego profesorów

i uczniów, nad zapewnieniem rozwoju nauki, zbio-

rów, biblioteki i t. p., ile nad uzyskaniem wpywu
politycznego, niezawisoci od wszelkiej lvontroli.

Gdy komisya reoi-ganizacyjna zbyt dugo obrado-

waa i w trzecim roku odwoan zostaa, zatwier-

dzia na prdce statut wypracowauN w powyszym
<luchu przez re]vtora Walentego Litwislciego —
który to statut zapewnia zupen niezawiso re-

ktoi'a i wpyw jego na wszelkie niagistratur\
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i szkoy tak wielki, e de facto by niezawisym

od rzdu.
Relvtor Litwiski porozumia si z lieibnitzem

i ei, wedle gosu og()lneji:o, posprzedawali wspólnie

icatedry swoim kreaturom.

Cay budet Uniwersytetu wynosi 401.200 zp.

rocznie po 7000 zp. na profesora. Litwiski z tego

pobiera jako profesor 7000, jako rektor 8000 zp.,

a gdy sobie jeszcze wyjedna posad sdziego ape-

lacyjnego z pensy 4000 zp. — mia docliodu

19.000 zp., podczas gdy prezes Rzpltej mia tyllvo

12.000 zp. jitwiski jako ]-ektor i sdzia apela-

cyjny mia wpyw nie may, pragn wic go oka-

za, co mu nie byo trudno, zyskujc popularno
przez pobaanie w^ybrylcom podlegajcej jego wa-
dzy modziey.

Przy organizacyi Uniwersytetu przyznano

wbrew zasadzie równoci w obliczu prawa studen-

tom pewne przywileje, stworzouo 11 urzdów uni-

wersyteckich, dajc nko sporom kompetencyj-

nym, protelccyi i wybrykom.
Najwaniejsze poprawki wprowadzone do Icon-

stytucyi Kongresu wiedeskiego przez Komisy
organizacyjn, s nastpujce:

Nowy tekst artykuu 3-go Konstytucyi sta-

nowi: e stosunid wocian wzgldem wacicieli

gruntu, polegaj na umowie, bd wyranej, bd
domniemanej ; które obiedwie cile dotrzymywa-

nemi byt* maj. Stanowi dalej, e wocianin
wzgldnie ziemi, na której jest osiady, ma byc

uwaany jako dzierawca, opacajcy czynsz, bd
pienidzmi, l)d ziemiopodami, bd posug oso-

bist. Tak na izecz waciciela, jalc i dzierawcy,
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zastrzeonein zostao prawo zrzeczenia si umowy
domniemanej, a zawarcia nowej

;
przyznano wresz-

cie na rzecz wocian zdolno, uywania wszelkie! i

praw cywilnycli i i)olityczn\'cli. Opieka nad cu-

dzoziemcami i zdolno nab>'cia przez tych osta-

tnich praw politycznych, po i)rzemieszkanych nie-

nagannie [)iciu latach; wolno nareszcie emigro-

wania, tudzie opieka wyzna tolerowanych.

Art. 1\ stanowicy skad Rzdu W. M. Kra-

kowa w S(Miaci(\ zoonym z 12 czonków i pre-

zesa, przyznawa mu tylko \\sz\stki(^ attrybucye

„wadzy wylvOiuiwczej i adnihiistracyjnej''. Oprócz

tego, przyznanem byo senatowi prawo jeszcze

uaskawienia, które tylko na wniosek swego pre-

zesa w^ykonywa m()g.

Art. XIII zmienio]iy zosta w ten sposób, e
do postanowienia nowego prawa, prosta wikszo
gos()w A\ Izbic wystarczaa, do zmiany za stoj-

cego i obowizujcego, poti'zebn b\'a wilvSzo

7s gosów.
Art. XVIII stanowicy, e sdownictwo jest

uiepodlegem, dopenionym zosta detinicy niepo-

dlegoci sdziego, z Konstytucyi Królestwa Pol-

skiego wzit. Senatowi pi'zyznanem tylko zo-

stao prawo nominowania urzdnik()w sdowych
niszego stopnia i prawo nadzoru nad regularno-

ci biegu spraw, przyczem dodano przepis: e
sdzia aresztujcy obywatela, powinien w przecigu

21 godzin „pod cilviemi karami uwiadomi senat

o tem, tudzie o przyczynach".

Art. XXIII stanowi: e prawo nie moe ni-

gdy orzeka zajcia na skarb wasnoci ob\'watela,

wyjwszy przedmioty kontrabandy.
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Art. XX 1\ '/A]\)vo\\iH\yA\\ w W. Al. Kiakowie

„wolno druku" i stanowi: e adne pismo nie

])dzie mogo by poddawane pod po]>rzedni cen-

zur. Kodeks kryminalny mia oznaczy i>ostpo-

wanie i kary na naduycia i przestpstwa druku.

Tak bya tre konstytucyi w Krakowie

l)rzez Komisy organizacyjn rozwinitej. Rozwi-

nicie jej wypado na koi-zy swoj()d mieszka-
ców W. iM. Krakowa. Komisya organizacyjna,

)>rzepis art. 7 trakt, dodatkowego, upowaniajcy

] do „rozwinicia'' constytucyi, pocz\ tywaa w do-

l)rej wierze za przepis, upowaniajcy do jej „zmia-

ny" ; uytev, javi czynia z prawa, na rzecz swoj
w ten sposób wytómaczonego, usprawiedliwia j
i jest pod AYzgidem zmiany Konstytucyi, jej do-

brej wiary wiadectwem.
Epoka 1815— 1830 jest [)ierwsz szczliwsza

|)oow bytu Rzpltej kralc. Stan ekonomiczny slv0-

atanego miasta podnosi si zwolna, podobnie
owiata, teatr, literatui'a. Losy dziennik(hv, które

day materia do Kroniki niniejszej, oraz literackich

i naukowych, znajduje czytelnik w „Roczniku kra-

kowskim", t. VJII, w pi-acy mej „Dziennil^arstwo

krakowslvie do r. 1848". Horyzont polityczny za-

cz si si zaciemnia po r. 1823, gdy równolegle

ze w^zrastajc w l^^uropie reakcy rzd(Av zaczy
si pojawia si)iskL patryoty(?zne i ])olityczne —
dopiero jednak ])o upadku powstania 1830/31 r.,

nastaa w Krakowie re]3resya rzd()w oljcycli, zw-
cych si opielaiczymi, kt()i-a ograniczya swobody
polityczne, skrpowaa senat rzdzcy, skrpowaa
surow cenzur swol)od pisma i sowa.
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Dzienniki tej epoki zawieraj nieco wicej
miejscowych wiadomoci, ni w epoce poprzedniej,

mimo to istnieje w kronice lokalnej wiele luk, bo
dzienniki ówczesne bd nie mogy o wszystkiem

pisa, bd uwaay pewne zdarzenia, dzi dla nas

interesujce, wówczas za obojtne, lub tale znane

pow^szechnie, e nie uwaay za stosowne o nich

pisa. W kadym razie zbiór wiadomoci l^roni-

karskich tej epoki, prac niniejsz objty, stanowi
bdzie nie obojtny, a nieraz interesujcy przy-

czynek do historyi Krakowa.



KRONIKA KRAKOWSKA.
CZ II:

od roku 1818 do roku 1831.

Wiadomoci o Napoleonie.

G. K. O Nr. I, / 3 stycznia 1816. Bonaparte

wysiad póno ju w \viecz()r na wysp S. Heleny

wszelako zbiego si tak wiele ludzi, i stra mu-

siaa icli rozpdza.
G. K. Nr. 5, z 17 styczniu 1816. Doniesienia

z N^^yspy S. Heleny dochodz do 13 listopada 1815,

Bonaparte mieszka w maym, the Briars zwanym
domku, o 2 lub 3 mile angielskie od brzegu... Dom
Longwood nie jest jeszcze tak urzdzony, aeby
si zapewnie mona przeciw ucieczce. AngielscA'

oficerowie pilnuj go we dnie i w nocy, co jemu
wydaje si by bardzo wielk uciliwoci.

Powrót Polaków ze suby Napoleoskiej.

G. K. Nr. 4, z 14 stycznia 1816. W kocu
grudnia 1815 przesza przez nasze miasto kolumna
powracajcycli z Francyi wojsk, tj. cz gwardyi

konnej z wyspy Elby i innej broni Polacy, ska-
dajca si z modyci i dorodnych ludzi, którym

przyjemno zapewne byo stan na ojczystej ziemi.

Do Krakowa prowadzi t waleczn kolumn przez

kraj Cesarsko austryacki W. Mariski, Intendent

') Najczciej cytowan Gazet Krakowsk oznaczam dla

skrócenia literami G. K.
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Ck. Austi-yackicli d()br kameralnych, m znany
z nczciwe^o charakteru...

Urzdowe naboestwo.
G. K. Nr. 8, z -28 stycznia 1816. Dnia 25 sty-

cznia 1816 z powodu nrodzi]! Naj. Imperatorowej

Kr()lowej Polskiej byy wadze tego kr()lestwa

na naboestwie w kociele XX. Misyonarzy na
Stradomiu ninylnie z tego powodu j)rzygotowanem

i urzdnicy wieczorem mieszkania swe illuminowali.

Otwarcie pierwszego Sejmu krakowskiego.

G. K. Nr. I), z 31 stycznia 1816. Dnia '22 sty-

(^znia, akt wietny, znamienit w historyi Krako-

wa stanowicy epok, akt mówi wolnej obrady

Reprezentant()w miasta tutejszego i jego okrgu
obcliodzony by z uroczystoci odpowiadajc
w^anoci dziea...

Ciao Reprezentacyjne zoone byo z ()S()1>

w liczbie 41. W dniu przez Senat rzdzcy ozna-

czonym po poprzedniczem biciu w dzwony po

wszystlvicli l<:ocioaci, zgromadzili si J. W. W.
Kepi"ez(Mtanci o godzinie 10 rannej do kocioa
S. Ani\y, dla zU)enia przed Tronem Najwyszego
dziv()w od ludu, zaczynajcego corzysta z do-

brodziejstwa nadanej soljie od trzech wysokicli

Monarchr^y konstytucyjnej wolnoci. W czasie na-

boestwa przez miejscowego proboszcza W. Xi-
dza Garyckiego odprawianego, czonki Zgroma-

dzenia Reprezentantów zasiady przygotowane so-

bie l<:rzesa przed wielkim otarzem, ustanowione

w porzdku w sali obrad zachowa si majcym,
to jest od prawej strony otarza zaczwszy. Dele-

gowani z Senatu, z Kapituy, z Alcademii, Sdzio-

wie Pojednawczy porzdkiem alfabetycznym ici:
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nazwisk, i podobnyme porzdkiem Reprezentanci

i;inin tak miejskich, jako i wiejskich. — Po uko-
czonem naboestwie udali si Reprezentanci do

Sali Nowodworskiej Amtiteatrii Szkoy Gimna-
zyalnej, stosownie do uroczystoci aktu najwspa-

nialej przybranej. — Tu po zajciu miejsc wedle

porzdku w uniwersale przepisanego, i po odda-

leniu si z sali osób do Zgromadzenia nie nale-
cych, delegowany od Senatu J. W. Senator Rad-
waski mow zagai Sejm. ... Po odczytaniu

umocowania i instrukcyi od Senatu sobie danych,

podug której przy wyborze Marszaka sejmowego
postpoAva naley, czyta take JW. Delegowany
uniwersa Senatu, obejmujcy porzdek, przed

i w czasie Sejmu zaciowa si niajc}', i wezwa
Izb Reprezentantów do zajcia swyci miejsc

w porzdku w uniwei*sale wskazanym, i prz3^st-

pienia do obrania z pomidzy trzecli od Senatu

delegowanych Senatorów, Prezesa Zgromadzenia
Reprezentantów w myl art. 5 konstytucyi, zosta-

wujc Izbie w>b«')r tego Prezesa przez Avota ci-

che, gdyby jednomylno przed wotowaniem w tej

mierze nie nastpia; a gdy Reprezentanci przez

szacuneli równy dla czonków^ od Senatu delego-

w^anych, losowaniu wyl)(')r .Marszaka zostawi pro-

sili, delegowany JW. Senator Radwaski post-

pujc wedle art. G uniwersau, poleci obecnemu
urzdnikowi Municypalnoci wydanie kademu
z czonlców sejmujcych imiennie drukowanej
listy rzeczonyci powyej JJ. WW. Senatorów^ na

Sejm delegowanych, i owiadczy Izbie, aeby
kady z Reprezentantów przez niego odczytany

z list t raczy uda si na oddzielne w sali miej-

Bkowski. Kronika krak. 2
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sce, parawanem zaslonione i taiu na przyi>'()to\\ a-

iiym stoliku podkreli owego z delegowanycli

Senatorów, którego Marszakiem Sejmu obranym
mie sobie yczy, poczem takow list na stole

osobnym zoy zeclicia.

Postpowali wedle tego porzdku JJ. WW.
Reprezentanci, a po skoczonem wotowaniu JW.
delegowany Senator Dawid Oebschelwitz przewy-
szajc za sob mia liczb kresek. Sdzia Polcoju

JW. Mieroszewsld wybór ten Marszaka Sejmu
Zgromadzeniu ogosi, a JW. Radwaski zaprosi

nominowanego Mai-szals:a do zaorania miejsca dla

niego przygotowanego.

Po dopenionym tym wyborze, gdy wanie
godzina 12 nadesza, otworzon zostaa sala Re-

prezentantów dla przyjcia JWW. Penomocny cli

Kommissarzy od trzech Naj. Dworów do organi-

zacyi tego kraju postanowionych, i czonków Koni-

missyi, Ictórycli JW. Radwasld o uoonym po-

rzdku Izby Sejmowej i o wybranym Prezesie

Zgromadzenia Reprezentantów uwiadomiwszy, za-

prosi, oraz w imieniu Zgromadzenia, aby obecno-

ci swoj raczyli zaszczyci t pierwsz wolnej

Reprezentacyi <:raju tego obrad. Przyjmowanymi
byli JJ. WW. Penomocni Kommisarze w imieniu

Izby Sejmujcej przed drzwiami sali obrad przez

JW. Radwasliiego i wprowadzeni do sali zajli

po prawej stronie oneje, naprzeciw krzesa Mar-
szaka Sejmu miejsca okazale przyozdobione. Dwócli

oficerów z Gwardyi Miasta Krakowa ^) obok krze-

') W myl art. XXn konstytucyi wezwali komisarze opie-

kuczych dworów z koca r. 1815 prezydenta miasta Stanisawa
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se JWW. Koramisarzy czynili honorow assysten-

cy; otworzone take zostay poboczne sali drzwi

dla arbitr()w przewietnej pnblicznoci, którzy

w znacznej liczbie na tej obradzie znajdowa si
raczyli.

To gdy si stao, JW. Radwaslci w zabra-

nym i^osie winsznjc w imienin Izby otrzymanej

Zarzeckiego, aby uzbroi tymczasowo 40 ludzi, majcych by
zawizkiem milicyi miejskiej. Sil ta zbrojna miaa na celu

utrzymanie porzdku wewntrznego, bo kraik liczcy ledwo
stokilkanacie tysicy ludnoci nie móg przecie utrzymywa
wojska w celu obrony przed potnymi ssiadami. Byo do
w Krakowie wysuonych onierzy Napoleoskich i gwardzi-

>rów, którzy wysani do Zamocia w r. 1813, przebyli tam krwa-
w kampani. Z poród nich zorganizowa Senat milicy pod
tymczasowem dowództwem dawnego komendanta gwardyi na-

rodowej Wojciecha Mczy ski ego i oficerów: Antoniego

Gralewskiego, Jvonstantego Sotw iskiego, Szy^mona
Hendy. Mikoaja Ivsiarskiego i Jana Przybylskiego.
P(')niej mianowano oficerami nadto Karola Gordona, Mdrzy-
kowskiego, Linowskiego. Sarbiewskiego i Mikowskiego — ko-

mendantem zosta pukownik Gordon.

Wpó roku milicya zostaa zupenie zorganizowani umun-
'Imowan.

l\)niewa jednak dawni onierze woleli sub w wojsku
Królestwa Kongresow^ego — przeto dla zapenienia szeregów

milicyi wydano w lipcu 1816 r. statut zaprowadzajcy przymu-
sowy poliór do milicyi, wedle którego kady mieszkaniec Rzpltej

l>ez wzgldu na stan, urodzenie i wyznanie obowizanym by
od 20 roku ycia do 26 do suby w milicyi. Uregulow^ano spo-

')b rekrutacyi i oznaczono etat konnej andarmeryi na 32, pie-

szej milicyi na 308 ludzi. Koszta obliczono na 76.955 Zp. od,
-?i*619 Zp. ubranie, 7881 na koszary — póniej kilkakrotnie

iHUsiano ten wydatek podwysza.
Na ])amitk walecznyci wojsk Ksistwa Warszawsk. 68

ludzi stanowio oddzia grenadyerski, przybrany w^ wysokie nie-

dwiedzie «-zaf)ki — reszta miaa mundur cienmo-granatowy,

9*
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Marszalka o-odnoci, JW. Senatoj-owi Oebsclielwi-

tzowi, za]Ji'osi go do wypenienia przysigi od

Senatu przepisanej
;
po wypenieniu vt()rej odda

JW. MarszalvOwi laslv, jalco oznalc tego wyso-

kiego dostojestwa. Obrany ^rarszaev po odebra-

niu laslvi, dawszy znale trzykrotneni w stó ude-

rzeniem, odczyta list czonv{v Delegowanyeli

i Reprezentantów gmin miejskicli i wiejskicli i 7/0-

gai Sejm mow...

kaszkiet rogaty z bialeiii wosiaiiem [)iói-em, pluszcz szary, ka-

rabin z bagnetem, ])alasz i patroiitasz noszono na l)ialycli ])asacli

])rzez rami.

Stranica znajdowaa si pod ratiiszeni, koszary na Zaniku.

onierze proci dostawali po 18 groszy dziennie odu.
Najwysze dowództwo miiicyi byo w rku Prezesa Senatu, wy-

l)ór i awans oficerów nalea do senatu, podoficerów i szere-

gowców do komeiKlanta. Niedugo zmieniono pobór na wer-

bunek. Militya po-iadaa muzyk janczarsk ulubion przez

la-ak. publiczno, na któr fundusz zbierano z oszczdnoci
i datków, w r. 1821 Senat przyzwoli fundusz 9916 Zp. rocznie

na 19 muzykantów. Doliosz -labloski by ulubiecem stu-

dentów, z którymi na majówkach wykonywa obroty wojenne.

W r. 1832 zmieniono mundury miiicyi i muzyki. Oprócz

utrzymanycli grenadyerów, dano szeregowcom woltyerów i fizy-

lierów okrge kaszkiety, odrbne dla kompanii policyjnej, biae

rabaty na piersiacli i szlify czerw^one dla grenadyerów, zielone

dla innych. Oficerowie i andarmi konni otrzymali ubiór wojsk

polsliicli, muzykanci stosowane l\:apelusze, ponsowe rabaty do

granatowych mundurów^ i srebrne galony.

Wszyscy komendanci i oficerowie byli to wysueni pol-

scy wojskowi, którzy odbyli kampanie Napoleoskie i zdobyli

w ogniu rany, ordery i rangi.

W r. 183G okupowali Austryacy Kraków i rozpdzili mi-

licy. W r. 1842 po ich wyjciu zorganizoway dwory „opie-

Imiicze" milicy z austryackicli onierzy, którycli komendantem

zosta podpukownik austr.Ilohlfeld, po nim Czala.
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Po skoczonej mowie czyta JW. .>rarszaek

projekt do dopenienia ustawy Konstytiicyi art. 12

od Senatu Rzdzcego do Izby Zgromadzenia Re-

prezentantów na Sejmowe posiedzenie podany, da-

lej wezwa dwócli najstarszyci wiel<:iem Reprezen-

tant()w. to jest J.l. WW. Stanisawa Mieroszew-

skiego i Andrzeja Stanowsiiego na Assesorów

Sejmu, oznajmujc im, e nie tracc prawa goso-

wania, z porzdvU swego bd w raz z iAIarszaviem

odbiera i spisywa ciclie wota, oraz cile pilno-

wa przepisów i regularnoci przy wotowaniu;

wezwa talve na sekretarza Sejmu JW. Micma
Wroslviego i odebra od tego prz>'sig jako

w prowadzeniu i dopilnowaniu alctów Sejmu oraz

obliczeniu cicliyci wot()w, rzetelno i wierno
zacliowa.

UtworzywszN tym sposobem assysteut()W do

wysol^iego przy obradaci dziaania, odda JW.
-Marszaelv urzdnilvowi Municypalnoci czterdzieci

e.\:emplarzy list wszystkie! i os()b sejmujcycli, z po-

leceniem, ab>' po jednem exemplarzu cademu
<'zonlvOwi Re]>rrzentant()\\ wrczy. — Po dope-
nieniu czego wezwa J W. Marszaek Reprezentan-

t('>w, by z listy czonk()w sejm slcadajcyci wybrali

siedm osób majcy cli skada connnissy do po-

dania Izbie sejmujcej dwudziestu jeden andyda-
t<'>w, z któryci caa izba Icomitet do uoenia pro-

jektu prawa cywilnego, kryminalnego i procedury

utworzy.

Odbyo si wotowanie na czonlci do tej kom-
missyi, w sposób instrukcy wskazany — to jest

kady z listy kolejno przez JW. Marszalca odczy-

tany Reprezentant z listy os<')]) Sejui skiadajcycli,
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uda si w oddzielne parawanem zasonione miej-

sce, gdzie na licie sobie wrczonej oznaczy i pod-

kreli imiona tych siedmin czonków, które do tej

kommissyi nalee maj , skadajc list zwinit
na stó Marszakowski... Podng wyrachowania
zgodnego, najwicej mieli wotów.

JW. Stanisaw Mierzewski

Adam Ivrzyanowski
Walenty l^itwiski

Franciszek Piekarski

X. Skórkowsk

i

Roman Markiewicz

Józef ( Joncliowski.

TycJi wic siedmiu Keprezentantcny ogosi
JW. Marsza elv za prawnie obranych czonków,
skada majcycli kommissy, która w zamiarze

dopenienia art. 1*2 Zasad Konstytucyjnych, spisze

dwudziestu jeden kandydat()w, aby z nich Izba

Sejmujca siedm osób wybraa przeznaczonycli

do przygotowania na przysze Zgromadzenie Re-

prezentacyjne projektu Ksigi Ustaw cywilnych,

kryminalnyci i procedury. — Poruczy JW. Mar-
szaek teje Konnnissyi, aby na dzie nastpujcy
na 10 godzin rano wygotowan list tycli 21 Kan-
dydatów sporzdzia...

W tem miejscu JW. Marszaeli solwowa dzi-

siejsze posiedzenie wzywajc Izb Prawodawcz,
aby w dniu nastpujcym o godzinie 10 rannej

w sali obrad zgromadzi si raczya. Opuscii za-

raz JWW. Penomocni Kommissarze z cz(mkami
kommissyi i arbitrami przewietni^rj publicznoci

sal obrad, i uroczysty ten akt o godzinie 3 z po-
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hidnia w ten jak wyej opisano sposób dopenio-

iiyni zosta.

Z okazy i uroczystoci te^o dnia, zaprosi

JW. Stanisaw Hrabia Wodzicki, prezes Rzdz-
cego Senatu, wszystkie czonki sejmujce do siebie

na obiad, któren talie JJ. WW. Penomocni lvom-

niissarze z czlonl\:anii kommissyi obecnoci swoj
zas/c/yci raczyli. — Speniano toasty za zdrowie

Najjaniejszycli Monar(^b()w Protektonhy tei>:o Mia-

sta i OkrgTi.

O Kociuszce.

Ct. K. Nr. 15, z i>l lutego 1816 r. Tygodnik

Wiedeski zawiera uamki z wydanego w Anglii

interesujcego opisania zaszych we Francyi w^ cza-

sie wojen w r. 1814 i 1815-go wypadków, w któ-

reni midzy innemi to przytacza autor:

Jeden puk Polali()w w subie Rossyjskiej,

skadajcy cz przedniej stray Rossyjan, po wy-

parciu Francuzów z Troyes cign ku Fontaine-

Ideau. onierze furaujacy w pobliskiej wiosce

zamylali dopuci si nieporzdku, któryby wa-
cicielom wielk zrzdzi szkod, a adnej onie-
i'zom nie pi-zyniós korzyci; chcieli zburzy grobl
i puci luzy kilku stawów. Gdy si ju zabrali

(\o owej roboty, której si ich ofhcerowie spokojnie

przypatrywali, zdimiieli si bardzo usyszawszy
od czowieka, ubranego jak majtny wieniak,
w \\hisii\in ich jzyku rozkaz wojskowy, aeby
zamyshi swego zaniecliali. Uczynili to owi onie-
i*ze i zgromadzili si okoo tego ol)cego; wystawi
im bezskuteczn psot, kt()r wyrzdzi zamylali,

i rozkaza im ociejs. Ofhcerowie, którzy si na to

zaczli sciodzi('*, odebrali od niego take naulce
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i z najwikszem zadumieiuem usyszeli objanienie

praw wojennych co do zdobyczy. „Kiedy miaem
(rzelc on) dowództwo nad wojsldem, do lvtórego

W. Panów pnk nalea, karaem surowo podobne

wykroczenia, które WacPanowie zdajecie si upo-

wania obecnoci swoj; ale nie onierzy, lecz

was spotJ<:aaby kara". Widzieli przytem, e wo-
cianie pozdejmowali kapelusze, i zgromadziwszy

si okoo mówcy, zdawali si byd gotowymi do

bronienia go w pi"zy|)adku jakowego gwatu. Na-
tarczywiej lecz z uszanowaniem wezwany do od-

Icrycia swojego nazwisva i stanu, posuwa ów wie-

niak rlv po oczacli chcc wstrzyma dobywajc
si z, na ])ó przytumionym gosem powiada:

Jestem Kociuszko! —Na to oznajmienie w\|>a<la

or z rku onierzy, padaj wszyscy na kohm a,

i u nóg jego sliadaj mu liod serc swoich '). Po-

wróciwszy Kociuszco do swojego wiejskiego ])o-

mieszkania, zasta stra Rossyjsc na obron sobie

dodan. Dowiedziawszy si cesarz Alelvsander od

p. ]ja Harpe o miejscu przebywania Kociuszl<:i

posa mu stra lionorow, a tak okolica jego po-

mieszkania usza ra]jrndvu i kontrybucyi. - Ko-

ciuszko >l ju od kilku lat na ustroniu, upra-

wia szczup majtno, i odrzuci wszelkie pro-

pozyc}'e czynione mu od Napoleona, kt()i'\ wart()(''

jego nauczy si ceni. Kociuszlco znal doskiuiale

Napoleona. Odwiedziem go dnia pewnego dla po-

egnania si z nim, wyczytawszy tego poranku

') Na tern zdarzeniu osnu Karol Holtei obrazek sceniczny

p. t : De?^ aJte Feldherr. Obrazek ten grywano w teatrze kra-

kowskim w polskiej przeróbce p. t.: Kociuszko nad Sekwan.
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w .Monitorze jego odezw do Polaków, tyczc si
odzyskiinia ich wolnoci, któr jako mianowany
\V(')(lz PoLslciego wojska wyda. Gdy nni o tern

wsponmiaieni nniieclnil si na moj atwowier-
no; ltH'z pokaziileni mu odezw z jego podpisem,

a on rzeki „Wszystko to jest zmylonem. — Bona-
parte zna mnie zanadto dobrze, eby mi mia czy-

id jakiekolwiek propozycie, tyczce si jego nie-

sprawiedliwej wyprawy. Na obrany przez niego

spos('))» [)ostp()wania, kt(')remii zapowiadaniem wol-

noci przyjemniejsz posta nada usiuje, nie mog
nic j)0wiedzie, ani te da pozna nie ukontento-

wain"a mojego. Widoki jego wzgldem Polski tak

si r('»ni od moicli, jak nasze uczucia we wszyst-

kich innych przedmiotach".

Towarzystwo naukowe krakowskie.

G. K. Nr. 18, z 3 marca 1816 r. Akademiit
tutejsza chcc ])race swoje uczyni powszeclmiej-

szemi tak dla narodu Polskiego, jak zagranicznych

zwi/k(')\N literackich, wyjednawszy sobie poi)rze-

<lniczo w tym celu u Wh^dz krajowych... pozwole-
nie zaoenia Towarzystwa naukowego '), pi'zyst-

pia do wykonania tego przedsiwzicia w nast-

l"U^l<\v s|)os(>b. Dnia 25 bitego o godzinie 12 rano,

Li:i\y znakomici gocie, wszystkie Magistratury
wohiego Miasta Krakowa, .Mionicy Nauk, tudzie
l*]'ofcssorowic liczcy i wwshieni tego Uniwersy-
tetu l)<Mhicy czonkami Towai-zystwa z powoania,
na ten uroczysty obcli(')d zaj)roszeni lub z wasnej
woli zebrani, miejsca w Amfiteatrze Sz^oy Nowo-

' Tow. naukowe zostao w r. 1872 przeksztak-Oiie na

.\Ka«l<'iiiic I inicictiiosci.
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dworskiej zajli, JW. Walenty Litwiski piastujcy

tak zaszczytnie urzd Rektora w tej Akademii
jako Prezes Towarzystwa naukowego pierwsze

posiedzenie publiczne uczon i wymown zagai
rozpraw, w której wynurzywszy hod naleny
trzem Najjaniejszym Dworom za wspania opiek
Akademii Krakowskiej przez Traktat Wiedeski
zapewnion, wystawi! dzieje celniejszycli zwizk()\\

uczonych i krótki zrobi obraz tych wszystkicli

j)Oytk()w jal^ie z ustanowieniem tego rodzaju na

owiat i powszeclme doljro ludzlvOci spyny.
Nareszcie wywiódszy JW. R(dvtor Prezes niezli-

czone vorzyci, które literatura ojczysta pod va-
dym wzgldem umiejtnoci winna jest Towarzy-
stwu Przyj aci() Nauc w Warszawie cwitncemn,
oraz owiadczywszy, i Towarzystwo naulcowe

teraz zaoone powodujc si osobliwiej jego przy-

Idadami we wszystkiem one naladowa pragnie;

wezwa W Pawa Czajkowskiego ])rofessora lite-

ratury i Sekretarza Towarz}'stwa do odczytania

Statutu cel obowizki i zamiaj-y Towai-zystwa obej-

mujcego.
O Kociuszce.

G. K. Ni'. 'iC), z 31 marca 1816 r. Z Saxonii

d. 12 marca. Znany Jenera Kociuszko pisa pod

d. 21 styczuia 1816 r. z Soloturny do wydawcy
Conversations-Lexicon w Altenburgu, lct()ry wspo-

mnia o jego do Polak()w odezwie, gdy Napoleon
w rokii 1807 wszed do Polski, e ta odezwa jest

zmylona i dzieem Foucie... Napisaem wic do

Ministra Fouclie w nastpujcych wyrazacli^ „Czy-

tam w pismach |)ul)licznych wydan w imieniu

moim odezw do Polak()w. lecz ta, nie pocliodzi



— '11 —

odemnie; poczytuj zatem za moj powinno za-

przeczy jej przed JW. Panem, jako Ministrem

pastwa Francuskiego proszc go oraz, aby do-

nic )s o tem Napoleonowi".

Rocznica koronacyi Aleksandra I.

(J. K. Xr. -26, z 31 marca 1816 r. „Dzie 24

marca, któiy jest rocznic koronacyi Naj. Cesarza

i Kr()la Aleksandra I urzdnicy i obywatele Kró-

lestwa Polskiego tu mieszkajcy obcliodzili z jak

najwiksz uroczystoci... o godz. 10 rannej zo-

yli liod powinszowania w rce JW. Miczyskiego
Komisarza penomocnego, wraz z l^tórym udali si
do l^ocioa Katedralnego na solenne naboestwo.
Wieczorem na mieszkaniach Komisarza penomo-
cnego i zastpcy prefekta janiaa Cyfra Aleksan-

d]'a w ponkl tysiców wiate, l^tóre j otaczay,

a domy urzdnik<)w i obywateli KnUestwa rzsisto

(owiecone byy".

Sztych z portretem ks. J Poniatowskiego.

(i. K. Nr. 35, z 1 maja 1816 r. Prenumerata

na wyi'ycie obrazu . p. Nicia Jozefa Poniatow-

skiego naczelnego Wodza wojsk Polskicli. Obraz

ten, majcy zalet zupenego podobiestwa, malo-

wany przez p. Bennera z oi'yginalu W. Marcella

Baciarellego znajdujcego si w zbiorze JW. Hra-

biny Alexandrowej Potockiej, rytym bdzie przez

JP. John, który z tak dokadnoci Avydal wize-

runek Jego Cesarslco Kr()lewskiej .Moci. Cena Pre-

numeraty na jeden exemplarz wynosi 25 Zo-
tych Polskich. Prenumerowa mona w domu
pana P. Steinkellera na Szczepaskiej ulicy pod
Nr. 37-2.
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Odznaczenie Jacka Przybylskiego.

G. K. Nr. 46, z 9 czerwca 1816 r. Wysuony
Profossor Szkoy Gównej tutt^szej : Jacelv Idzi

Przybylski, który mia zaszczyt w roku przeszym
swoje Przekadania i Wyjanienia wszystkicli pie-
wów Honiei"a i Kwinta wedug; picrwotwo]'(nv Gre-

ckici pi*zez lat 25 wypracowane powici z ho-
dem czci najgbszej u podnóka tronu Naj. Im-
peratorowi wszecli Rossyi, Królowi Polsiciemu

odebra w gronie uszczliwionych rodaków naj-

askawszy u]>oininek tego ws])aniaego monarcliy.

brylantowy juercie od Majestatu do stolic)

Królestwa przysany, a ztamtd przez posredinctwo

W. JP. Stanisawa lvostlvi Zarzeclviego, byego
Prezydenta iNIunicypalnoci Kralcowslciej, dzisiej-

szego Senatora Wohiego Niej^odlegego i SciU'

Neutralnego Miasta Krakowa na miejsce przezna-

czenia wyprawiony, doszed rk rzeczonego [)ro-

fessora dnia 4 czerwca ]). r. w raz z nastpujcem
ministeryalnem pismem

:

Do Wgo Jacka Przybylskiego, h^meryta Pro-

fesora Szlcoy Gl(')\vnej Kral^owskiej. 1804. Ministei-

Prezydujcy. w Kommissyi Rzdowej Obrzdków
Religijnych i Owiecenia publicznego.

Przesyajc oddany przez Nauiiestnilva lvró-

lewskiego na rce moje piercie, którym Najja-

niejszy Cesarz i Kr(>l Pan nasz Miociwy na

znals: swego ulvontentowania za ofiarowane sojic

dzieo W.\Pana najas^awiej udarowa raczy,

mio mi jest powinszowa iNIu wyso^icli tycli

wzg*ld()W, i zapewni go o moim prawdziwym ku
Niemu szacunku. Dan w Warszawie dnia 2') maja

1816 r. S. Potoclci, Siirowiec^i S. J.
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Instalacya wadz sdowych.
ii K. Nr. 48, z 12 czerwca 1816 r. Wysoka

lv()inniiss>a Organizacyjna od Trzech Najjaniej-

szych Dwor()\v postanowiona... oznaczya dzie 8

b. m. na instalowanie whidz sdowych... Uroczy-

sto('' ta... rozpocza si naboestwem, w przyle-

gej gniacliom sdownictwo mieszczcym wspania-

lej bazylice go Piotra odprawionem. Po ucocze-

niu vtórego Senat Rzdzcy Wol. M. Kralcowa

nda si do sali do tego aktu |)rzygotowanej, przy-

jty ])rz\' wsciodach do niej prowadzcycli od

\Vicei)rezes()w Sdn Appelacyjnego i I-szej Instan

<\i, a wprowadzony od Prezesów tyche Sdów.
\Vkr(')tce potem przybyli JJ. WW. Penomocni
Trzeci Najja. Dworów^ Kommisarze Organizacyjni,

przyjci przy wscliodacli od Prezes<)w, a wprowa-
dzeni do sali od Prezesa Senatn... Odczytana

zostaa lista nrzdnisiów^ do w^szystl^icli magistratnr

sdowniczycli Wol. M. Kralcowa i jego okrgu
l)rzez Wyso<: Kommisy Organizacyjn na ten

raz mianowanych, którzy w-ezwani do wylconania

przysigi, tacow wedle czytanej przez JW. Jm
Xidza acuckiego Archipresbytera Kocioa P.

\hn\i, czoidca Kommissyi Organizacyjnej roty

zlo\'li. Prezes trybunan appelacyi JW. Nikoro-

wicz, w imieniu wszystkicli magistratnr sdowych
zh)y sw mow przed JJ. WW. Penomocnymi
l\oiinnissarzami hod najgbszego uszanowania

\aj. Ab)narchom, i najuroczystsze zarczenie: i
pierwszym bdzie staraniem tyci magistratur w kie-

rowaniu wymiaru sprawiedliwoci wybór ich sa-

mym skntki(un iis|ti"awiedliwi. Przy danej w tym
dniu przez JW. l^iezesa Senatu uczcie speniane
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byy toasty za pomylno Naj. Kraju wolneg-o

miasta Krakowa Protektor(3\v, JJ. WW. Kommi-
ssarzy... i czhmków installowanego sdownictwa.

Ingres biskupa Woronicza.

G. K. Nr. 49, z 19 czerwca 181(; r. Na dniu

7 tego miesieca przyby do tutejszej stolicy JW.
JX. Woronicz, Biskup Krakowski, a na dniu 9

odprawi uroczysty wjazd do Katedry swojej nast-

pujcym porzdkiem:
O godzinie 8-mej z rana J W. Pasterz w towa-

rzystwie dwóch praatów... uda si / paacu swo-

jego do Kocioa Arcliipresbiteryalnego P. Maryi,

gdzie przy wstpie do tej staroytnej wityni przez

W. Wytyszkiewicza na czele rady municypalnej,

a w samym Kociele przez W. JX. acucviego,
praata Archiprezbitera, uprzejmie powitany, su-

cha Mszy 8-tej, po której, ubrany w biskupie

kocielne aparaty, w assystencyi JJWW. JJXX.
Tomasza Nowiskiego, Infuata Miechowskiego,

i Wawrzyca Drzewieckiego, Opata Andrzejow-

sliiego, pcmtyfilialnie ubranyci, poprzedzony kapi-

tu i caeni og()em licznego duchowiestwa, tak

wieckiego jako i zakonnego na ten akt wietn\

zgromadzonego, otoczony mnóstwem radosnego

ludu, i przy paradzie wojskowej przez W. Gordona

komendanta Milicyi dowodzonej, w sposobie obrzd-

kowej processyi uda si do Kocioa ]vatedral-

nego. Tam JW. Pasterz na wstpie do Kocioa
w imieniu Senatu przez JJWW. Grodzickiego i Mi-

chaowskiego senatorów powitany, potem od du-

chowiestwa przed grób S. Stanisawa, biskupa

Krakowsl^iego i mczennika zaprowadzony, nale-

yt cze witym zwokom tego dostojnego po-

Hi
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przednika naszego oddawszy, uda si do kaplicy

na modlitw, siebie i owczarni swojemu paster-

stwu powierzon polecajc opiece Pana Zastpów.

Poczeui zasiad stolic biskupi, i tam na czele

Kapituy powitanym by przez dziekana onej JW.
JX. SkorvOwskieg"o, medalem zasugi zaszczyconego

sdziego pokoju. Na co JW. Bisciip odpowiadajc,

[>rzebiegszy wito i wano obowizlc()w po-

woania ducliowne£>(> , zaclieca w szczególnoci

rzdc()w ])araiii do ojcowskiej czuoci i opieki

nad ludem wiejskim... Zwracajc potem gos sw()j

do caego ogóu owczarni i w dogorewajcych pa-

mitvac]i tej staroytnej stolicy, przypominajc
suchaczom swoim ])obon()c i saw pierwszycli

onej fundowników, do naladowania ich cnot i du-

clia zagrzewa. Gos ten prawdziwie pastersld, pe-

en mocy, ducha i najpikniejszej wymowy; wszyst-

kicli przytomnych... rozrzewnieniem napeni. Na-
stpnie po obrzdlvOwem pocaowaniu przez du-

cioAviestw() rki pasterslviej, sprawowa biskupim
obrzdkiem JW. Pasterz oiiar mszy 8. po której

w imieniu S. Stolicy Apostolsi:iej nadawszy wszyst-

dm odpust zupeny, uroczycie owczarni swojej

pobogosawi. Obchód ten znakomity zaszczycili

przytomnoci swoj JW^W. Naj. Trzech Dworów
Penomocni Kommissarze, wadze rzdowe i miej-

scowe, magistratiir\ , którym owiadczajc wdzi-
czno i uszanowanie JW. bis<:up, zaprosi przy-

tomnyci na obiad w domu swoim na osób 200

pi'zygotowany, w cigu lit()rego sam wniós toast

Naj. Trzeci i Monarchów jako twórców i dobro-

<zynnych ojnekunów Wol. i Niepodl. Miasta Kra-
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kowa, a nastpnie JWW. Penomocnycli Koniniis-
sarzy, Senatu i wadz rzdowych.

Powód.
G. K. Nr. 51, z 26 czerwca lsl(i. Przez nad-

zwyczajne ulewy w rónycli okolicacli cl. 17 czer-

wca, przeplatane piorunami i i^Tadern, w niektó-

rych miejscach do wielkoci jaja kurzego docho-
dzcego i nastpne deszcze d. 18 i 19, wystpia
z brzegów swoich Rudawa pod Krakowem do
Wisy wpadajca, zalaa okolice i od wszczcia
swego a pod Kraków. \\sz«]zie pozrywaa tam},
poobalaa i pozabieraa myny i papiernie, zmulia
ki i zboa. Zaledwo Kudawa zaczynaa z mniej-

szym pdem pyn, gdy znowu d. 19 Wisa po-

mnoona wodami z gór galicyjskich przebraa
brzegi, zalaa r()wniny. Wisa od d. 19 a do d. 22

rano cigle rosa i dopiero dnia tego zacza opa-

da. Wysoko wody bya w>sza od zwyczajnych
powodzi. Szczciem atoli dla okolic Krakowa, e
wody Rudawy poprzedziy wody z g()r galicyj-

skici, bo gdyby si razem byy zbiegy, okolice

nasze doznayby byy klsk jak w roku 1813.

G. K. Nr. 51, z 26 czerwca 1816.

Z Krzeszowic d, 23 czerwca.

Dnie 17, 18 i 19 r. b. stay si dla okolicy

tutejszej okropnymi. Nadzwyczajne ulewy wod\'

impetem z gór spadajce nagie przebray rzeki,

które w Krzeszowicach na 2 okcie w^ równinie

wygóroway, i wszystliie domy zalay, mosty, gro-

ble i myny pozryway, ld zamuliy, ziemiopody

i kopalnie wgla zalay, zgoa ])owszechnie, szcze-

gólnie rozlegym dobrom Tenczyskim niepowe-

towan zrzdziy Idsk. Osobliwie druga powód
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o 17 cali wiksza od pierwsze] zniszczya zupenie

Krzeszowice, to tale pilvne miejsce. Nie dosy na

tern, ale nadto dnia 17 ^rad wiellvOci ^lisleo l<:n-

rzef>o jaja zniszczy urodzaje i zostawi mieszlea-

c()w w najsmutniejszem pooeniu ; do czego na-

ivoniec przyczyni si i wylew Wisy dla gruntów

w poblisvOci jej lecych. Mimo tycli wypadków
kpiele w Krzeszowicach s utrzymane.

O Napoleonie.

G. K. Nr. 54, z 7 lipca 1816. Prywatny list

z w\spy S. Heleny pod d. 21 Kwietnia zawiera

co nastpuje: Przed kilku dniami przyby tu nowy
Wielkorzdca tej wyspy, Hudson Lowe na frega-

cie Faeton. Nazajutrz po przybyciu uda si z Adm.
Cocl<:burn i swoim sztabem do Longwood. Ae nie

kazali si wprzód zapowiedzie, wezbrania! si Bo-

naparte, jak mówi, ich przyj. Nastpnego dnia

by jednalv p. Lowe bez Adm. Cockburn do niego

wprowadzony. Po krótkiej rozmowie odszed

p. 1.0we, a wproAvadzony zosta p. Reid z reszt

sztabu i bardzo grzecznie od Bonapartego byli

przyjtymi. Mówi, i wszystkiem osobom znajdu-

jcym si przy Bonapartem pozwolono przez przy-

ldek Dobrej nadziei powróci do Europy, skd
icli Lord Sommerset odeszle. Te, które chc przy

Bonapartem pozosta, musz podpisa pismo, pod

którem obowi si przysta na wszystkie wa-

runki, które wzgldem niego bd za potrzebne

uznane. Jak zapewniaj, wszystkie owiadczyy
si, i przy Bonapartem pozostan. Zamiast w Long-
wood ma Bonaparte na przyszo w Plantation-

house mieszka.
Bkowski. Kronika krak. 3
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Teatr.

G. K. Nr. 54, z 7 lipca 1816. List do Przyja-

ciela z Krakowa d. 2 Lipca. Pytasz mnie si Przy-

jacielu o Teatr Krakowski; nie rozszerzajc si
nad wiksz lub mniejsz zdatnoci artystów, zo-

stawiam to bowiem mocniejszym znawcom sztuk

dramatycznych, a co do mnie bior ch dobr za

skutek i w krótkoci ci tylko donosz, e zeszej

niedzieli znajdujc si na danej trajedyi pod ty-

tuem „Zbójcy Puszczy Hermanstadt", miaem ra-

zem dwa widowislca, z przodu napady, zabójstwa,

krwi rozlanie i t. d. jak powilcszej czci jest

tre wszystldch sztuk tragicznyci, z tyu za za

mn w jednyme czasie, zupenie pierwszej prze-

ciwna scena sysze si daa. Loa bowiem rod-
kowa (talv zwana Królewsk po teatrach) nape-
niona osobami, w poród sztuki dosy gony dialog

prowadzi pocza, z goniejszym jeszcze akom-
paniamentem miechu, tak i ja byem ambaras-

sowany, gdzie patrze, czy na tragiczn, czy na

komiczn scen, a cicc uwag moj i tu podzie-

li, krciem gow i naprzód i w ty. Wierzaj mi

przyjacielu, e a mnie Icark boli dotd po tej po-

dwójnej scenie. Z pocztku mylaem, e galerya

zwyczajnie dystyngwujca si po wszystkicli te-

atrach, goniejsz bytnoci widzów swoich prze-

niesa si do wzmiankowanej loy; lecz póniej

dowiedziaem si z niemaem zastanowieniem, e
panowie w teje loy znajdujcy si, co do stanu

swego, ani by mogli by policzonymi do galeryi,

i e dialog ich gony z akompaniamentem mie-
chu, jest wanie cech dobrego tonu.



Zaprowadzenie nowych wadz administra-

cyjnych.

G. K. Nr. 59, z 24 lipca 1816. Senat rzdy.cy
Wolnego, Niepodlegeo-o i cile Neutralnego Mia-

sta Krakowa i jego Okrgu. Przystpujc do za-

prowadzenia nowego rzeczy porzdku wedle uchwal
i postanowie Wysokiej Kommissyi organizacyj-

nej od trzech Najjaniejszych protegujcych kraj

ten Dworów postanowionej zadecydowanych, oznaj-

inuje: i w dniu trzydziestym pierwszym miesica
Lipca dotychczasowe wadze byego Xist\va War-
szawslciego, jako to: Prezydenta Municypalnoci
Miasta Krakowa, Pod prefektów powiatów Kra-

kowsvieg() i Krzeszowickiego, Burmistrzów, Inten-

dentów Policy i, tudzie W()jtów od byego rzdu
postanowionycli i mianowanych rozwizanemi zo-

staj. Z dniem za pierwszym Sierpnia roai bie-

cego nowe wadze, jalco to Wójci Gmin Miej-

skicli i \¥iejskich, jako miejscowe wadze admi-

nistracyjno-policyj uo-sdownicze, Urzd Poredni-
<*-zy policyjny w miecie Krakowie, tudzie Wydziay
Spraw wewntrznyci, dochodów publicznych i po-

licyi w Senacie, jako wadze bezporednio nad
[)ierwszemi czuwajce, czynnoci swoje rozpoczy

naj wedle prawide, instrukcyi i przepisów, jakie

Organizacy Senatu i innemi postanowieniami dru-

idem do wiadomoci pujlicznej podanemi oznaj-

mione zostaj. Od rzeczonego wic dnia pierwszego

Sierpnia, lv:ady mieszkaniec W. M. Krakowa i jego

Okrgu do tego nowego porzdlcu rzeczy w dzia-

aniach i daniacli swoici ma si stosowa, Wa-
dzom dopiero wymienionym podlega i do nich

udawa si w potrzebaci swoich, powinien bdzie.
3*
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W Krakowie dnia 17 Lipca 1816. Wodzicki P. S.

Mieroszewski S. J. S. Wolf, Sekr. 1).

O Kociuszce.

O. K. Nr. 61, z 31 Lipca 1816. Z Wai*sza\vy

d. -23 Lipca. — Jenera Kociuszko, saboci zdro-

wia przytrzymany w Szwajcarsl^im Kantonie So-

larze, dowiedziawszy si, i na paniitlv wjazdn

wsl^rzesiciela Polslci do Warszawy ma by w-y-

stawiona w teje stolicy brama ti"yiimfalna, przy-

sta na pomnoenie skadki ku temu celowi, ty-

sic franków, czyli zotem 85 czerwonyci zotycli,

vtóre s zoone w Prefecturze tntejszej. Czyste

yczenia teg"o ma dla prawdziwego dojra wspó-
ziomlany, szcznpo dochodów i niezmienny jego

sposób mylenia dowodz wsp()]ni(^ w^ tej ofierze,

z jakiem zanfaniimi wi'(')y ])omylno teraniej-

szym losom swej ojczyziiy i bd niezatartym io-

dem caej jego wdzic/iioci i nadziei. W War-
szawie d. 22 Lipca 1816, L. Mostowski.

Imieniny matki Aleksandra I.

G. K. Nr. 62, z 4 sierpnia 1816. Dzie 3-ci

b. m. ()znaczon\' wietn uroczystoci Lnienin

.Fej Imperatorskiej JNtoci JNIaryi Fedorownej, Matki

Opiekuna Lndów, i Bogosawionego Monarchy

Aleksandra I-go, obcliodzony by w miecie tutej-

szem przez Wadze ]vrólestwa Polsdego z nczu-

ciami, sercem i yczeniami prawnego Polava odpo-

wiadajcemi.

O godzinie 9-tej zrana zgromadzone wadze
w domu Prefevturalnym majc na czele JW. Ba-

deniego zastpc Prefelvta, nday si naprzód do

JW. Miczeslciego ]vommissarza penomocnego^

Naj. Cesarza Wszecli Rossy i i Króla Polskiego,



i temu ugruntowane ua niewygasej czci, dla wy-

sokiej osoby Jego luip. Moci, zoyy powinszo-

wania. Nastpnie, z tyme JW. Kommissarzem,

l)rzybyy do Jvocioa l<:atedralnego, gdzie na30-

estwo }M"zez J W. Sv()rlvOwsciego, Dziel^ana Ka-
tedi'. lvrav., podczas ctórego piewano now pie
nar<Kow (Boe zacliowaj nam Króla), odprawione

zostao. Wieczorem, mieszkania urzdnilców Kró-

lestwa oswicconemi by\, midzy vtój-emi mieszka-

nia JWW. Komisarza penomocnego, i zastpcy

l^refekta, ])rz\'ozdobione transparentami i rzsistem

wiatem szczeg(')lniej janiay.
Brzuchomowca.

G. K. Nr. 68, z •2:^ sierpnia 1816. P. xVleksan-

der sawny brzucliomowca, przyby do Krakowa,
który w poniedziaek, dnia 26 l3. m. w tutejszym

Teatrze popisywa si bdzie z swoj zrcznoci.
Doniesienie ksigarskie.

G. K. W Drukarni .lana Maja w Kralcowie

w ulicy Floryasviej, w\sza wieo z drulcu roz-

l)rawa o przyczynach ciemnoty niektórych osólj

duchownycli stanu niszego, i o cienniocie ludu

wiejskiego in S-vo na papierze Idejowym Icosztuje

zr. 1 gr. 15 a na pocztowym zr. '2.

Imieniny Aleksandra I.

G. K. Xl'. 74, z IT) wrzesuKJ 1S16. 1). 11 b. m.
obciiodzono tu rocznic Imienin Naj. Aleksandra I.

(yesarza wszech Rossyi, Króla Polsciego iSccc. J W.
Wielogowski, Prezes Konunisyi Województwa
Kralv., na czele zgromadzonycli wadz Kr()lewsko-

Polskici uda si do .IW. ^liczysciego. Peno-
mocnego Kommissai/a do organizacyi kraju wol.

m. Krakowa, Icoceiu zoenia na rce jego liodu
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najszczerszych ycze temu iiajdobrotliwszeinii

Monarsze. Podobne yczenia zoyy take wszel-

kie w wolnem miecie lraliowie znajdujce si
wadze. Poczem cae zgromadzone grono przybyo
do Kocioa Katedralnego na solenn wotyw
i Te Deum, celebrowane przez JW. JX. Biskupa

dyecezyi Krak. przy licznej orkiestrze i odpie-
waniu iimnu: Do Ciebie Boe zanosim baganie.

JW. Penomocny Kommisarz Miczyski da w tym
dniu wiellci obiad. Wieczorem domy urzdniliów^

Jvróle\vskicli l^yy owiecone, szczeg()lniej za ja-

niao transparentami ozdobione mieszvanie JW.
Prezesa Kommissyi Wojew()dzlviei. Wadze i lud

]vraju dzieliy uczucia swe z poddanymi bogosa-
Avioneg() Mona rcliy.

Poczta.

G. K. Nr. 1)4, z 24 listopada 1816. Od 1 gru-

dnia r. b. Królewsko-Prusl<:a Poczta w Krakowie,

do zarzdzania ctór niej podpisany upowaniony
jest od wyszej wadzy, zaprowadzon zostanie

w domu JW. Senatoi-a Oebsclielewitza w ulicy

S. Jana pod Nr. 46-i i od tego dnia dla list()w do

Prus i stamtd dwa razy w tygodniu zacznie cho-

dzi lvonna poczta, która std w poniedziald i pi-
tl^i o godzinie 6 zrana regularnie odciodzi b-
dzie. Dla wivszej za wygody od I-go stycznia

r. przyszego zaprowadzona oprócz tego zostanie

wozowa poczta w pólcrytym powozie dla podr<>-

nych, przesyania pa]v i pienidzy, lvtóra tymcza-

sowo raz w tygodniu we rody o godzinie 6 zrana

std do Prus odchodzi bdzie. W Kralcowie dnia

'20 Listopada 1816. — Dolega. lirólewsla^-Pruski

Kommissa]'z.
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Uroczysto urodzin Aleksandra I.

G. K. Nr. 103, z 25 onidnia 1816. Dzie 24

]). 11). i r. obchodzony tu by z najwiksz uroczy-

stoci. Dzie ten szczliwy jest rocznic urodzin

Naj. Cesarza wszech Eossyj, Króla Polskiego.

JW. Miczyski Pehiomocny Kominissarz do Or-

i^aniz. Rzdu Miasta Wol. Krakowa uda si do

kocioa Katedralnego z obecnymi tu urzdnikami
i obywatelami Królestwa Polskiego, na solenne

naboestwo, celebrowane przez JW. Imc. Xidza
Dziekana Katedr. Skórkowskiego. Najszczersze

mody wznoszone do Pana Zastpów o najdusze
ycie i panowanie bogosawionego monarchy roz-

czula liimn „Naszego Kr<)la zachowaj nam Panie",

kt{)ry zgromadzeni na naboestwo z ywem uczu-

ciem powtarzali. Ubogich zy ndzy, zamieniy si
w tym dniu w zy radoci. JW. Penomocny Kom-
missarz Miczyski, przesa do Wydziau spraw
wewn. i sprawiedliwoci w Senacie Rzdzcym,
kwoty pienine: jedne na zasilenie 120 ubogich

w szpitalach zostajcych, a drug na zakupienie

galara wgli dla rozdania do mieszka ubogim
wstydzcym si ebra, kt()rzy w teraniejszej

ostrej porze roku nie maj sposobu si ogrza.

Wieczorem mieszkanie JW. Penomocnego Kom-
missarza rzsisto byo owiecone

;
janiaa w prze-

roczu Cyfra Najja. Aleksandra I. Tego dnia

uroczystego mia lionor i szczcie nalee do

uwietnienia pamitki urodzin tego Naj. Monar-
chy, JW". Hrabia Józef W\)dzicki, Kommisarz De-
inarkacyjny od Naj. Cesarza Im Wszech Rossyj,

Króla Polskiego ku postanowieniu granic temu
Wolnemu Krajowi mianowany, zoy r()wnie kwot
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pienin w Wydziale spraw wew nti-znycli i spra-

wiedliwoci na rozdanie onej w tym dniu uroczy-

stym na 120 ubogich w Szpitalach zostajcycli.

Poszukiwanie zaginionego onierza.
G. K. Nr. 5, z 15 stycznia 1817. Rozalia Ver-

pilot, maonka Ludwika Józefa Yerpilot, zostaj-

cego w wojsku polskiem przy parku artyleryi,

w korpusie . p. J. O. Xcia Poniatowskiego, nie

majc od tego ma swojego od czasu i'ozpocz-

cia si wojny w roku 1812 i wkroczenia wojsk

polskich do Rossyi adnej wiadomoci; uprasza

ktokolwiek m(')gby mie jak o nim wiadomo
czy yje lub zgin, aby przez mio l)liniego

raczy dcmie do Redalccyi gazety kralcowskiej.

Uroczysto urodzin cesarza austryackiego.

(i. K. Xr. 14. z IG lutego 1817. Dzie 12 b. m.

jako uroczysta pamitka urodzin Naj. Cesarza

Austryackiego obchodzony tu 1)\ z najwiksz
wspaniaoci i okazaoci. Tego dnia JW. Kom-
missarz Penomocny da wspaniay Ijal na dwie-

cie killcadziesit osób, który trwa a do godz.

7-mej zrana; Paac w Ictórym mieszka .IW. Kom-
missarz piknym gustem illuminowaiiy przyjenmy

sprawia widov.

Pomnik ks. J. Poniatowskiego.

G. lv. Ni'. U), z 5 marca 1817. Rektor Szkoy
G()wnej lvrakowskiej. Do JW. Dubieckiego lvan-

clerza Katedralnego Kralcowslciego.

JavO dar szacowny i pomnaajcy ozdob Iji-

bli()teivi Szlvoy G()wnej przyjmuje oharowany Po-

mnik niemiertelnej pamici Xicia Józefa Po-

niatowskiego, i \Y imieniu Akademii ma lionor

zoy JW. X. Kanclerzowi Katedralnemu wyi*az
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<1zikc'zyinenia i trwaej wdzicznoci. Poumik ten

zachowujcy paiiiitk w iiajodlegiejszej potomno-

ci ycia i zgonu sawnego boliatyra Polskiego,

Ijdzie oraz wiadectwem cnotliwego ducha oby-

watelslviego, naulc i wiata ma, lvt(')ry go wy-

stawi i w miejscu na s^ad wszelakici dzie wia-

domoci przeznaczonem, zoy. — W l\ralvOwie

dnia 2 marca 1817 r. Z wysokiem upowaaniem
Litwisl^i, Julian Czermiski. Selc.

Z literatury.

G. K. Nr. -iO, z t) marca 1817. Przesze w ty cli

dniacli przez cenzur crajow dzieko wiodce ty-

tu: „Joanna z Zebrzydowskicli", drammatyczne

wypracowanie w picin al:tacli z piewami, poszo

ju pod prass. — e zn autor niej wyraony
wspomnionego dzielia swoim nadadem poniós

lv0szt druvu; ma zatem lionoi* uwiadomi prze-

wietn publiczno, auiator<)w dzie drannnaty-

cznyci, i i)rzyjaci() muz ojczystyci, e w poniie-

szlvaniu jego przy ulic\' Milcoajsciej i)od Nr. 625

w godzinaci od 1-szej do o-cit>j z ])oudnia, dosta

jdzie mona bilet()w rewe]'sujcycli, poczwszy
od dnia dzisiejszego, za kt()rycli okazaniem wysze
z pod i)i"assy dzievO dorczonym bdzie. Bilet ko-

sztuje Zp. 4. 'j;v. 6. Henrylv Salomoski.

G. lv. Ni-. 26, z 30 marca 1817. W Nigarni
Jana Maja, csieczka pod tytuem : „Rzecz o a-
twym i nielvOsztownym sposobie murowania w Kra-

Icowie d()ni()w na przedmieciacli", znajduje si do

sprzedania za Z. 1. gr. H. z Jcopersztychem.

Tame „Konstytucyia Wolnego iMiasta l\ra-

kowa'\ za Z. 1.
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Losowanie daru 6000 zp. dla wocian.
G. K. Nr. 38, z 11 maja 1817. W dniu 3 b. m.

odbyo si tu w ko(3iele w. Piotra losowanie,

celem wybrania z pomidzy kandydatów 2-ci wo-
cian, którzy na pamitk pierwszego przybycia

do stolicy Naj. Alexandra, Kr()la Polscieg-o, we-
dle uchway Rady Departamentowej po zip. 6000
na zakupienie 2-ch wok grontu mieli zapewniony.

Los trafi Szymona Much z Gminy Winiar, i Ja-

lvóba Go^owicza z Gminy Szczoti-lcowiec. Po od-

))ytej w obecnoci wadz Królestwa Polskiego so-

lennej wotywie przez ,\W. JX. dziecana Katedral-

nego SkorlvOwskiego celebrowanej, przed samym
losowaniem, Prezydujcy na owczas w Padzie JW.
Oebschelewitz zabra gos.

Zboczenie igy magnetycznej.

(1. K. Nr. 40, z 18 maja 1817. Pierwszem uy-
ciem znaku poudnilcowego wystawionego na Pod-
górzu dnia 3 maja r. b. Icosztem P. Lorenz, C. K.
Kommissarza cyrkuowego, byo sprawdzenie kie-

runku igy magnesowej na tutejszym Obserwa-
torium. Sj'odek wyprowadzon\' z s:ilvoki'otnej ob-

serwacyi, okaza, e- jav po wielu miejscach, tak

i w naszych sti-onacli zboczenie igy powivszyo
si znacznie ku zacliodowi, i jest teraz 17" 4-2' gdy
dawniej nie p!*zechodzio 16 stopni()w. Wiadomo
t o nowem zjawieniu w przyrodzeniu i o wspo-

mnionym autorze przysugi luiukowej, oznajmi
publicznoci, mam sobie za obowizev. — W Kra-
vOwie dnia 14 maja 1817 r. J(')zef' Leski, D. O. K.

Rocznica ogoszenia Królestwa polskiego.

G. K. Nr. :y2, z 29 czerwca 1817. W dniu

20 czerwca, pamituej rocznicy ogoszenia Króle-



stwa Polskiego, wszystkie wadze Ivr(>lewsko-Pol-

skie w Krakowie byy obecnemi iia solennej wo-

tywie w kociele Katedralnym odprawionej. Od-

piewane przez JW. Biskupa dyecez\ i Krakowskiej

i Senatora w assysteneyi i licznie zgT()niadzonee:o

duchowiestwa i caej kapituy Te Deum uko-
czyo mody wdzicznoci, które naród od zagady
wybawiony, do Boga Zastpcny, za wspaniaomyl-
nego swego wskrzesiciela, w póne wieki nie
nieprzestanie.

Teatr.

ii K. Nr. 5o, / -2 lipca 1817. Il-gie wysta-

wienie drammy w ;^ch aktach z niemieclviego pod

tytuem : Czowiek z Czarnego Lasu — w d. 22 czer-

wca r. b. Publiczno tutejsza dramm t , nie bez

przyczyny z oklaskami przyja. Widok nawróco-

nego przestpcy na drog cnoty z wasnego tylko

natchnienia, zawstydzonej i ul^aranej potwarzy, s
dwie tal^ sodlvO czarujce uudy, e serce ludzlde

nigdy im si oprze nie zdoa... Sztul^a ta, ró-

wnie jalv wiele innych z niemiecliiego, w najmo-

cniejszem zostawia nas przelconaniu, e Niemcy
maj dar zachwycania pojedynczemi scenami

w swoich trajedyjach i drammacli ; myli ich s
oryginalne, duch poetyczny prawdziwie, cao prze-

cie tyle jest nieszczliwa, tylu suchemi obrazami

])oprzeplatana, e w oka mgnieniu z illuzyi prze-

ciodzimy do strtwiaoci i niesmalcu. Do talviego

to wanie rodzaju dzie naley dramma niniejsza...

W gj'ze o]vazaa panna Siennicdca wiele zda-

tnoci; radzilibymy jej tylko unika tizymania

si czasem pochyo. — Pan Worowslvi mia dobr
posta- intryganta. lecz deklamacyj zupenie ma
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zepsut. Wielkiej powinien dooy prac\', ab>' sie

odzwyczai od teg'o piewajcego tonu, vtóry tale

nieprzyjemne ma brzmienie. — Pan Kochanowski
nadto w niekt(3rycli miejscaci gra z wymnsze-
niem. — Panna Parys potratila zaj sob publi-

czno, najwicej jednak pocliwa naley ])ann

WodlvOwi. Przejty on by zupenie swoj rol.

Gra jego jliska doskonaoci dostatecznie nas pi"ze-

conaa, e rola Henryka w Klarze najniesuszniej

bya nm narzucon. Aktor ten, zasuone odebra
oklaslvi.

Glowd llronioird czyli Zhieg Mjicrslii. Dranuna
w 3 aktacli z francuzkiego wystawiona w dniu

"24 czerwca.

Nienleczona wada, jaka nas uderzya w tej

drammie, jest jej rozwlelvo przez poczenie za-

nadto wielu wypadk()w w pierwszym alccie zrz-

dzona, z kt(')i(\u() scliyllviem ju lvady przewidzie

moe na czem si scocz dwa nastpne. Sztuka

ta moga si w epoce kontraktowej z tego cliyba

w^.gldu podoba widzom, e ci, kt(')rzy wc/as

])rzyszli, widzieli w pierwszym akcie ca konie-

dyj ])od napisem: Gowa Bronzowa, ci vtórzy

póniej syszeli opowiadanie w drugim alicie tego,

co si ju stao w pierwszym, nic wic nie stracili

na opónieniu ; ci za co tylko na trzeci alvt zd-
yli, widzieli jeszcze ma dramm: Zl)ieg W-
gierski... Hole b\ ly doljrze umiane, alccya trafna.

Wyspa MdJteiitini czyli Trafili jak Kul
a: plot. — lvome(lya w o aktacli z francuskiego,

wystawiona d. 25 czerwca: Nie chcemy czytelników

naszycli nudzi daremnie wytylvaniem szczególnycli

wad i niedorzecznoci tej niedowarzonej farsy.
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Jest to zbi(')i' phiskich i poyczonych konceptów,

upstrzony w stare przysowia. Pan Dziekan wyspy,

})rzez nieustanne powtarzanie tego wyrazu „w oo-ól-

noci" sam Isiebie tylko zabawi. aujemy tu mo-
cno usiowania pana Podgj-abiskiego, l^tóry pikn
gr swoj napróno clicia oywi martw rol
(raspara, nienmiej talentn do roi komicznych pana

Wodka.
Alzyra, czyli Amerykanie. — Tragedya w 5

aktach , z Woltera wierszem tomaczenia przez

\j. Osiskiego. Wystawiona w dniu 26 czerwca

1817 r.

Twói'czy geniusz Woltera sam jest wynalazc
treci tego pielonego poematu. La Harpe tac znany

w literaturze z surowoci swej krytyki, w rozbio-

]'ze Alzyry, zda si by nienasyconym jej pikno-

ciami, i ledwie ze by w stanie za ucljybienia

znaczniejsze, kilka wierszy przytoczy w których

wady stylu uzna by godnemi poprawy. Nieomie-

szl^a z tycli przestróg korzysta godny tómacz
Woltera, i Alzyra staa si ozdob sceny Polskiej...

Lecz wystaAvienie tej sztul\:i u nas nieuszo zna-

cznyci ucliybie, szczególniej pikna ])oezya nie-

zmiernie w deklamowaniu ucierpiaa... P. Kudkie-

wicz w roli Alwaresa przy zgonie syna wicej

powinien by wyda czuoci... P. Kochanowski
zupenie dobrze byby odda rol Guzmana, gdyby

j lepiej chcia by zgbi i rozpozna, gdzie mia
ton znia, a gdzie podnosi. Gra pana Wodka
jest pikn, zaciwycajc, lecz uchybienia te same

widzielimy ('O w pami Kochano\vskim... Rola

Monteza niewaciwie dana bya panu Goaszew-
skiemu, nie czu on jej bynajnmiej.
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Ton luielkiego wiata i dobre serce. Drauiina

w czterech aktach z niemieckiego p. Cygler

tomaczona; grana cl. 27 czerwca. — Autor mia
tu na celu wystawi zepsucie serca ludzkiego

w szczciu i naprawienie go przez nieszczcie.

Udao si mu w niektórych miejscach trafi do

przekonania kademu; wystawi wszystko w y-
wycli l^olorach, odmalowa niektóre charal<:tery

dosy szczliwie, ale nieolcaza talentu dramaty-

cznego...

Pan Koclianowslvi gra dobrze. Umia on tra-

fnie odda charakter Berga. Pan Wodek nieust-

pi tu w niczem Dmuszewslviemu artycie teatru

Warszawslcieg'0, i nie zostawi nic do dania.
Rola skromnej i niewinnej dziewczyny bardzo su-
sznie naleaa pannie Sienniclviej. Oddalaj z uczu-

ciem; wicej tylko powinna bya ol<:aza pomiesza-

nia, Iciedy widziaa si byd o nieprzystojne ycie
zdradliwie osl<:aron, w obliczu Berga, Jvtórego

ju mioci zasuya na pocliwa; posta jej

pikna i szlachetn tu bya. Paima Parys umiaa
such rol (pani Albosi) gr swoj uksztacon
zajmujc uczyni.

Rzadki Rywal. Komedyja w 2 alctach i Wez-

branie Wisy. — Komedyja w 1 alccie wierszem

;

grane dnia 28 czerwca 1817. W pierwszej znaj-

dziemy same paslde i wymuszone Iconiecznoci.

Naley j porówna z fajerwerkiem, w którym
naprzód wszystkie przygotowania widzie mona.
Co nas jednak naj nieprzyjemnie] tu uderzyo, bya
rola Icochanka grana przez pana Baura. Prosimy
go, aby wicej roi podobnych nigdy si nie podej-

mowa, reszt wolimy zamilcze...
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W drugiej komedyi widzieliiii>' talent panu

Podgrabiskiego w caej okazaoci. Ten mody
aktor najpilvniejsze czyni nadzieje, e scena Pol-

ska znajdzie w nim kiedy godnego nastpc ó-
kowskiego. piewy w Innie do szemrania wzbudziy.

Musimy to wicej |)rzy[)isa opuszczeniu si naszej

orkiestry. — Dyi'\'gujcy muzyk usyszawszy, e
Wolarski z innego tonu piewa, powinien by jej

kaza umilkn i akompaniowa mu solo *).

Hod austryapkiej parze cesarskiej

G. K. Nr. 5.'), z 1) lipc^a 1817 r. Najjaniejsi

Cesarstwo Ichmo Anstryaccy w p()dr(')y swojej

przez Galicyj, przejedali d. 1 lipca przez Pod-

górze. Senat Wolnego miasta l^rakow^a korzysta

z tej okazyi, dla okazania Wysokiemu temu nio-

') Gazeta krak. — podobnie jak i inne p(3niej w Kra-

kowie wydawne dzienniki — podaje repertoar i krytyk tea-

traln bardzo rzadko, niekiedy milczy caymi miesicami.

W r. 1817 wyjtkowo bogat jest w recenzye, dlatego przyta-

czam je obszernie, jako wiadectwo owoczesnego wyksztacenia

i gustu zarówno recenzent(3w jak i publicznoci. W epoce

1816 — 1830 mieci si teatr w dawnym budynku Kluszewskiego

przy placu Szczepaskim. Kierow^a scen Niedzielski, od r. 1817

Karol Bauer. Od r. 1822 pobiera teatr znaczn na owe czasy

subwency 9000 Zip. od rzdu Rzpltej krak. ale nie podnosi

•si wcale, bo docliody pochania Kluszewski za dzieri^w jego

l>udynku, to te w r. 18;)0, gdy teatr oddano Janowi Mieroszo-

wskiemu z subwency i;»000 Zp. rocznie, wola tene przerobi

opustoszay Koció \v. Urszuli przy ulicy w. Jana (N. d. 369

—

370, dzi sd powiatowy) na teatr, ni bra stary budynek Klu-

.szewskiego w drog dzieraw. Dopiero w latach 1840—1842

j)o zakupieniu budynku Kluszewskiego i ssiedniej kamienicy

|)rzebudowano z gruntu stary teatr, odkd tene suy miastu

u do r. 1893, a obecnie przerobionym zosta na lokale koncer-

towe i balowe.
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iiarsz(' i Monarcliini, jako jednemu z swoich pro-

tektorów, lioldii wdzicznoci i uszanowania. W cza-

sie przejazdu Najjaniejszych Cesarstwa Ichmo
l)rzed Podgórze, sysze si w Krakowie day
wszystkie dzwony i powitanemi zostali 101 wystrza-

himi z niodziey i wystaj3ienieni w paradzie wzdu
lew^ei>() brzegu Wisy rnilicyi Ivrakowsviej. Na
wstpie do mostu ku Podwórzowi wwstawiona bya
wielka tryumfalna brama z stoso\vii3'nii napisami

i allegoryjami, kt()ra w wiecziu' wspaniale owie-
con zostaa. Senat KravOwsld uprasza o audyen-

cyj, dla zoenia Naj. Cesarstwu Ichmo hodu
uszanowania w imieniu miasta, która mu w naj-

askawszycli wyiazach dozw^olon zostaa i JW.
Ces. Austryacki penomocny nadworny Organiza-

cyjny Kommisarz, tajny radca i szal)elan, orderu

S. Szcze|)aiia Kawaler, lir. Swcits-Sporls:, zapi'osi

Senat na takow audyen(nj lui d. '2 lipca do

Wieliczki. W czasie tej audyencyi Naj. Cesarz Im
zapewni Senat w najaslcawszych w^yrazach o naj-

gortszych swoici chciach przykadania si do

zavwitnienia tego wolnego Miasta, o nieprzerwanej

swej wsp()o piece. Senat zosta potem przez JW.
lir. Sweerts-Sporlv przed Naj. Cesarzow Jejmo*
stawiony. W cigu tego dnia bisvup lv:rakowski

z kapitu, a wieczór ces. Rosyjski JW. Miczy-
ski i l<:ról. Prusl^i JW. Baron Reibnitz Organiza-

cyjni Kommissarze, jako te Kommissarze demar-

kacyjni byli przed Naj. Cesarstwem Ichmo sta-

wionymi.

Najaslcawsza uprzejmo Naj. Cesarstwa

Ichmo bya powszechnie uwielbiana i wzbudzia
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w iiiieszkacacli tego wolnego kraju prawdziwe
Mszanowanie i wdziczno ku Naj. temu Pastwu.

Teatr.

(i. Iv. >s'r. .36, z 13 lipca 1817. Paszcza pod
Hermdnszfddt^ Dranima w 4 aktach z niemieckiego

pani Weissensturm, tomaczona
;
grana 29 czerwca.

Pomimo liczn_ych wad, jakiebymy w tej sztuce

wytkn mogli, znajdujemy j z wszelkich wzgl-
dów wysz nad mn()stwo dram niemieckich. Nie-

widzie tu tego niewolniczego naladowania jakie

c*echuje dziea dramatyczne Niemców; tej miesza-

niny Tuezrcznej wypadków przeciwnych sobie

;

wszystkie tu zdaj si by naturalne, i jedne z dru-

gich wynikajce, samo nawet nacignienie drugiego

aktu wynagradza pikno nastpnych sytuacyi,

i niejako usprawiedliwia si zdaje...

Panna Baur modsza w roli Elizemy wiele

okazaa talentu. Panna Siennicka dobrze si zna-

laza w 4.tym akcie, Idedy omdla Elizem, za-

staje w rku Almeryka... W panu Koclianowskim
widzimy zawsze t nieprzyjemn monotoni, której

on zdaje si nie przyznawa w grze swojej, kiedy

mimo poprzednich przestróg trzyma si jej upor-

czywie.

Edgar cz\'li wyimzczenie wilków iv Anglii,

komedya w trzech aktach z francuzkiego Caignier

tomaczona; grana 3-go lipca.

Nie moglimy inaczej sdzi, jak tylko e
przez omyl^ nazwano t — komedy \y afiszu

dziennym dram; gdyby widoczne usiowania akto-

rów, osobliwie panów Worowskiego i Wodlca nie

przekonyway a nadto, i chcieli koniecznie mie
z niej dram rozczulajc...

Bkowski. Kronika krak. 4



— 50 ~

Rówiiieby zasiimcac powinua gra pana Wo-
rowskiego, e w niej widzie nie mona najmniej-

szej poprawnoci. Nie chcemy sdzi, aeby wada
uprzedzenia o sobie wzbraniaa przystpu naszym
uwao:om do przekonania jego, przy tej bowiem
kady artysta dramatyczny rozumiejc, e ju wy-
szo osign, nieszczsny!... czoga si tyllv(>

w przysionku wityni Melpomeny...

Henryk VIII czyli Anna de Boulen, trajedyja

w 5 aktach, przetómaczona z francuzlviego p. Che-
nier; grana 6 lipca 1817.

Znane z historyi angielslviej okruciestwa
i niesprawiedliwoci kr()la Henryka VIII-go, po-

wodoway nie jednego z aktorów do napisania

trajedyi. Dyk autor dramatyczny niemieclsii napi-

sa podobn trajedyja pod tym samem nazwiskiem

;

nie moe ona w niczeni i w porównanie z ni-

niejszem dzieem Clieniera, cliocia i ten poeta

francuzlci nieuszed w nim rozmaityci ucliybie.

Nie dosy tu mocno wydana wspaniaomylno
Johanny Seimur i charakter arcybiskupa Kram-
mera. Alit czwarty zupenie jest nacignitym
i osabia rol Johanny, wystawiajc j skonn
do przyjcia rki Henryka; gdy przeciwnie w lvocn
aktu pitego, przenosi ona mier same nad obrzy-

de luby z tyranem!...

Tomaczenie tej sztuki proz nie wyszo za-

pewne z pod szczliwego pi()ra. Pene nieolvrze-

sanyci wyrae, jednalcicli sów zbyt do siebie

zblionycli okazuje zaniedbanie, niezdolno tóma-
cza. Te wyrazy: Wapan, Wapani, dzisiaj nieu-

ywane w trajedyach wyszego rzdu; w ustacli

pana Wodka, który w roli Henryka VIII-go nie-
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waciwie sobie nadanej nadzwyczajnie przesadza,

podobniejszym o^o czyniy do bnrmistrza jalc do

monarchy.

^Fusimy tu nakoniec w'sj)omniec o nie stoso-

wnoscL W' rozcUnvaniu roi poniiedzA' artystów. Ju
to od pocztlcu nw^aaniy, i obcieni s narzuco-

nymi sobie niewaciwymi cliarals:terami ; co nip:dy

do stopnia udoslconalenia nieda wznie si tej

trupie. Przedsiwdzielimy odtd, poznawszy nieco

zdolnoci lepszycli aktor(nv i w tym w^zgldzie

czyni nasze uwagi. Rola Henryka VIII-go nale-

aa w tej sztuce p. Kochanowskiemu, a Norrisa

p. Wodkowi. Lepiej zapewne obadwa byliby si
w^ nich w^ydali.

(. K. Nr. 57, z 24 lipca 1817. PiginaUon Scena
liryczna i Pogo, Komedya w 1 akcie wystawione
w dniu 8 lipca 1817...

Scena liryczna przez JP. Rousseau napisana

proz, a gadkim wierszem Trembeckiego, na j-
zyk polski przelana, zaw^sze z upodobaniem na
scenie polskiej widzian bywa...

W Pogoni pan Podgrabiski zabawi publi-.

(zno rol Burmistrza, reszta nie godna uwagi...

Templaryasze. Trajedya w 5 aktach z nie-

miecldego p. Babo tcnnaczona, grana dnia 10

lipca 1817.

Nieznano podobno jeszcze na scenie polskiej

idezrczniejszego tworu drammatycznego, nad t
rozwlek gadanin. Od czasu wystawienia Joanny
z Zebrzydowskich, niewidziano tu jeszcze tak po-

ziewajcego parteru.

Gra aktonhy odpowiadaa po czci wartoci
tej trajedyi. Panna Bauer w momentaci osabie-

4*
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Ilia, podobiiiejsz bya do taczcej, jak do chwie-

jcej si... Lecz prawdziwie mamy j za wym('»-

wion równie jak inny cli, kiedy sam autor napro-

wadza nas pomimo woli naszej do powtórzenia na
ich obron teo:o przysowia : e i Salomon z pr<')-

ne^o nie naleje. AV.

G. K. Nr. 58, z 20 lipca 1817. Sad Salonuma
Drania z francuzkie£>o p. Caijiiiier tómaczona
w 3 aktach, i Asmodeiiszek Komedya w jednym
akcie grane d. 13 lipca 1819.

Niestety spodziewalimy si w tym dnin uj-

rze napenione loe i parter mnóstwem ciekawych

wddzów^ ; atoli mao ich zwabi ten sd wspaniay,

przed który naleaoby oskai*zy mniej coraz wzgl-
dn na usiowania artystów nasz publiczno...

Lecz kara nigdy przestpnego nie minie...

Niepotrzebujemy zpnowa si rozbiorem Sdu
Salomona. Tyle tu jest piknoci, ebymy dare-

mnie usiowali ka z niemi wady na szale... Gra
aktorów odpowiadaa zaletom sztuki. Pan Wodek
wymawiajc: „To jest prawdziwa matka", zachwy-

ci widzów'; zna e czu wano tej piknej s\ -

tuacyi. Panna Siennicka utwierdzia nas w naszem

zdaniu o talencie swoim do ról podstpnych ry-

walek.

W komedyi Asinodeuszelv, panna Parys bya
prawdziwym Asmodeuszkiem, bo tak dobrze wi-

dzi)w gr swoj potralia uudzi, jal^ i akomców
na drzewie jabkowem zaczarowa. — Pan Wo-
rowski wynagrodzi publiczno za wszystkie czasy

w roli Grypsa, pan Podgrabisl^i gra tu rol
Ruffena w innym w cale rodzaju od tych, w ja-
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kich hy dotd widziany, co inii tein wiksz nie-

sie zalet, e j nmial tak trafnie odda...

Zamki na Lodzie, Komedya w 4 aktacli z fran-

cuzkiego na polski jzyk wierszem przerobiona

;

i^rana d. 15 lipca 1817.

Antrepryza w spodziewaniu, e cignie li-

cznych miosnikiAY na dzisiejsze przyjemne wido-

wisko, stawiaa sama zamki na lodzie...

Wystawienie poszo dosy szczliwie, Pan
Worowski umia tu odnie nad swoj cierpk
wymow ledwie niezupene zwycistwo. Sama
tylko Wanda troch zanadto bya wymuszon. W.

Grób przedhistoryczny.

G. K. Nr. 59, z 23 lipca 1817. W^e wsi u-
rowniliacli w Wojew()dztwie KralvOwslvim, nieda-

leko miasteczl^a Wilicy, odkryto grób, gdzie zna-

leziono Iloci i trnpi gow ; w tej utkwiona bya
siekier]va z kamienia ]a'zemienistego, lvt(5r Niemcy
nazywaj Streitaxt a Francuzi Haclie d'arme. Jest

ona tego ksztatu jal\: zwyczajna. Grób zrobiony

by z kamieni zwanycli piryty, lvt()rych nie masz
w (jaej tej olvolicy. S one rónej wielkoci wszyst-

kie pJaslcie i tylko ze spodu i wierzchu obcinane.

Pamitka ta ciekawo wznieca w Polaku po-

winna, gdy zmienia domniemania historyczne.

Twierdzono bowiem, e ta czstka ziemi dopiero

przez Sarmat()w zostaa zamieszkan ; Sarmaci za
ju wojowali elazem, std wnie naley, e jeszcze

przed Sarmatami byli w Krakowskiem mieszkacy
ucywilizowani, bo mieli szlachetne uczucie, jakiemi

s wdziczno'', szacunek lub poszanowanie dla

mstwa... 13yl to zapew^ne obroca swego kraju,

bo najedcom nikt p()mnik(nv nie wystawia. By
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to bohater swego wieku, i poleg bez wtpienia
za dobr spraw. Ile vviek(nv zwoki tego boha-

tera spoczywa tam mogy, ile riarodcnY gincych
pi"zetrway

!

Teatr.

G. K. Nr. 60, z 27 lipca 1817. Horacyiisze

Trajedya w 4 aktacli z francuskiego Piotra Kor-

nela, wierszem przez L. Osiskiego przeoona,
grana d. 13 lipca 1817.

Nie tak szczliwie poszo w^ystaw-ienie tej

trajedyi, znanej pow^szeclmie z piknoci swojej,

jak wystawienie Alzyry...

vSztuka ta zreszt naw^et w Warszawde bez

popenienia bd()w gryw^an nie ^jwaa, snsznie

wic i m> winnimy by oszczdnymi w lvrytyce

gry naszy(;li artystcnv.

Figle l\(zia. Komedya w 5 aktach z niemiec-

kiego p. Kotzebne, tomaczona, grana dnia 20

Lipca 1817.

Jest to prawdziw}' katalog dowcipnych ar-

tów Kotzebuego, który nas przelionyw a o rzadkim

geninszu antora, lecz razem wnosi kae; i nie

nmsia on zmodn zaraz, odebra tego nksztace-

nia, jakiego talenta od przyrodzenia mu nadane

potrzeboway... Gra aktorów po wdkszej czci
bya dobr. Pan Koclianowski w roli Barona, oka-

za wiele talentn komicznego, osobliwie w- tycli

miejscacli, gdzie przelknionego udaje. Pan Wo-
(lev w^ niczem nie ustpuje Paziowi Warszaw-
skiemn. W.

Pogrzeb ks. Józefa Poniatowskiego.

G. K. Nr. Gl, z 30 lipca 1817. Donielimy
w })oprzedniczyjn luimerze Gazety naszej o w^y-
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towskiego / Warszawy z opisaniem obrzdu, a
do rogatek miasta. Nastpuje opis dalszej przez

kraj podr()y, i jrj-zyjcia ou>cli w wolnym miecie

Krakowie.

Wiele ludzi pieszo, konno i powozami towa-

rzyszyo karawanowi a do Raszyna, gdzie go

tamtejszy proboszcz ze zgromadzonym ludem cze-

ka, i zwykym obrzdkiem a za miasto wypro-

wadzi. To samo uczczenie odebray te szanowne

zwoki w Tarcz\nie i ])rzy innych kocioach na

drodze.

G. K. Nr. 62, z 3 sierpnia 1<S17. Dnia 22 lipca

o godzinie 3 po poudniu wyprowadzono szanowne

zwoki w assystencyi licznego duchowiestw^a

i ludn do granicy W. M. Ki-alvowa. gdzie czekali

na przyjcie i cli dwaj Senatorowie W. ^. i J. O.

Alilicyja koniuL wielka liczba modziey na ko-

uiacli i zgromadz(uie Gminy; Komissarz Obwodu
Miechowskiego czuym i wymownym gosem od-

dawa te drogie popioy. Przy odbieraniu odpowie-

dzia jeden z Senatorcnw Smutny ten orszak ru-

szy vu liniom Krakowa, co krok pilawie, pomna-

any (k1 ])rzybywajcych obywateli pci obojej

i ludu zewszd (Msncego si talv, i zbliajc si
ku i-()gatkom, jedne tylko famili i jedne rodzin

wystawia, kt()ra nad nieodaowan stj'at zy ro

nia. Wszystkie \\/g()rki Indem okryte, tlvliwe czy-

niy wraenie.

Przy rog-atlcach usz>kowana Milicyja piesza

pod dow<)dztwem powanego i zasuonego Puko-
wnika otoczya w^óz aobny. W. JX. Paszkiewicz,

lvaiH)nilv Kat. Krak. na czele (lncii()wi»n'istwa z pa-



5(5

rafii S. Floryjana i S. Szczepana zczywszy si
z poprzedniczem duchów iestwem przewodniczy!
tej aobnej ceremonii. JW. Kommissarz Peno-
mocny Naj. C. Kr. Polsl^iego, JJ. \YW. Kommis-
sarze Demarl^acyjni z strony Polslci, wszystkie

Wadze Królestwa w ]vrals:owie bdce szli zaiaz

za trumn ze wiecami. Przed wozem Officerowie

wysueni nieli zaszczytne zmarego Xicia
ozdoby. Przy Bramie S. Floryjana, tej pozostaej

staroytnej budowie, czekay cechy W. M. K.

z chorgwiami i rozcigny si a do Zamian.

Przy kociele P. Maryi, przyjmowa zwoki sza-

nowne JW. JX. acucd Archyprezbyter Infuat
i prowadzi pont>'til<:alnie do vOcioa S. Piotra,

gdzie znajdowa si JW. JX. biskup z kapitu.
Tu nie wymowy, lecz malarskiego trzeba pdzla,
aby wyobrazi tpowaiui, a razem smutn scen,
ten widok amphiteatru, gdzie na stopniacli kocioa
na wystawionych krzesacli siedzia bislcup, ma-
jcy obok biskupa Bibliyskiego i Infuata Kocioa
P. Mar\'i, otoczony praatami, l^anonikami i innymi

duchownemi, gdzie W. JX. Woronicz, Kanonik
Kralv. w stosownej do okolicznoci mowie i*ozczu-

la lud zgromadzony, gdzie ulice i domy a do

daciow, wszystkie wysze miejsca i way Zam-
kowe, zdaway si by z ludzi zbudowane i zo-

one, i gdzie noc ciclia, wród nieustannego huku
z dzia i smutnego dzwon()w odgosu wród li-

cznego wiata, byszczcNin pomrokiem snuitnemu

temu obrzdowi tldiwej i rozrzewniajcej dodawaa
powagi. Postpowa potem dalej orszais: do Zamku,
gdzie by zgromadzony Senat W. M. K. Altade-

mia i wszystivie tego kraju wadze. — Najwy-
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cej si i Officerowie dawnej Gwardyi miasta Kra-
kowa, nieli trumn do kocioa, i zoyli na ozdo-

bnym katafalku, któiy si skada z dzia miej-

scowycli, midzy pN ramidami wystawionemi z loroni

rcznej, czynicemi przy rzsistem wietle zacliwy-

cajcy widok. Tam odpiewano kondnkt, co trwao
<lo godziny 1 I-tej w nocy.

Dzie 23 lipca by dniem zoenia tyci sza-

nownyci zwok w Grobie Kr()lewskim, i>dzie po-

pioy Jana III spoczywaj. Od samego) rana link

dziaowy ogasza ten aobny obrzd. Gromadzi
si Ind do kocioa oglda po raz ostatni czci-

godne zwoki; szli kapani wieccy i zal<:onni czy-

ni SS ofiary i nieli mody za wieczne zmarego
ycie. Milicya piesza krakowska staa uszyvOwana
l)rzez cay koció. I^rzy Icatafalkii grenadyery

i wiellca liczl)a Officer)w wyszycli i niszych

stopni, i z dawnej Gwardyi Miasta Krakowa. O go-

dzinie 10 mia msz pontyfikalnie JW. JX. Wo-
lonicz biskup dyecezyi krak. przy assystencyi li-

cznego dncliowiestwa i nuizyce z najpierwszych

dobranych os()b. Po skoczcmej JNIszy JW. JX.

acucki Ar(*hy|)rezbyter Kocioa P. INaryi znany

z wymowy j)ornszajcej umysy i serca, w ao-
)nym glosie wystawi czule ycie i zgon Xicia
<lia ojczyzny. Po tej Mowie JW. Senator Kaszte-

lan Linowski w krótlvicli wyrazacii wyobraziwszy
strat Polaka w w(v>enyni zgonie nieodaowanego
wodza, dzikowa imieniem familii, caej zgroma-

dzonej publicznoci za dowody uczn, z jakiemi

tcnnu smutnemu Ijya obecn obrzdowi. Po odpra-

wionym kondukcie i odpiewanem Castrum Doloris
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przez przytonmycli biskupów i praatów, nadszed
moment, gdzie ciao miao by niesione do grobn.

Przytomni Ofi cerowie w rónej, a rozrzewniaj-

cej postawie po raz ostatni zbliyli si do swego
wodza i na rkach swoicli nieli szanowne jego

zwolvi. Przed otwartym grobowcem zatrzyma icli

pasterz d>'ecezyi JW. JX. Woronicz, i w ducm
i-eligijnym wysawiwszy cisy zwizek obywatel-

skiego ycia z zastng na wieczysty ywot, pobo-
gosawi czcigodnym popioom. Tav cicialy mie
Najwysze Nieba wyrolvi, aby cnoty i zasugi tego

ksicia przy ostatniej w dniu tym posudze przez

trzeci) sawnych nai-odowych m()wc<)w do pónej
potomnoci ])odaiie l>\\'.

W tyme dniu sporzdzony zosta wywód
sowny, wzgldem tosamoci zwok, z Lipska

przez Warszaw do K]"alv()wa i)rzyi)rowadzonych,

który to wyw(')d sowny w jednym oryginalnym

egzemplarzu JW. Senatoi* Kasztelan Linowski

przewietnej kapitule zoy.
Teatr.

G. K. Nr. 62, z :] siei"pnia 1817. Slnjjowie

I Stryjenki Komedio-opera w 1 akcie grana dnia

24 lipca 1817.

Ludwik Dmuszewski, artysta dranuuaty(!zn\'

teatru Wai"szawskiego, wycUr ju kilkanacie dro-

bnych dzie w tym rodzaju; które mu ten szcze-

gólny zaszczyt ])rzynosz, e wszdzie oryginalnym

by umie. T atwo, jal^a si w gadkim pi()rze

jego postrzega daje, nazwaby mona wzorow.
Satyryczno jego naley do rzdu takich, które

wymiewajc wady udzicie, tych samych nawet,

co si do nich poczuwa mog, na wesoy miech
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naprowadzaj. Wszystkie te wasnoci znajdujemy

w^ Komedyo-operze: Stryjowie, i Stryjenki... Wy-
stawienie tej sztuki poszo szczliwie. Wszyscy
alctorowie, a szczególniej pan Wodek i Podc^ra-

biski dobrze si popisali,

Dzieci staioioiie )U( Icartc^ Draninia w 5-ciu

alvtacli z nieniieckie.o P. Ttfland przetcnnaczona

i^rana na benetis P. Wodka, dnia 26 lipca.

Szczupy zakres pisma naszego, niedozwala

nam zatrudni si obszernym rozbiorem dziea
P. Lfflanda. Róni si on znakomicie od caej, e
tak powiedzie moemy lioi-d> pisarz()w dramaty-

cznycli niemieckici). Wyjwszy dwa naczelne dziea
Szyllera, aden z pomienionych dramatyst()w nie

moe i8(' z nim w por(Avnanie. Róni si on od
wszystkich smakiem, gadkoci stylu, dobrem pro-

w^adzeniem intrygi, nareszcie darem zajmowania
ciekawoci widzów do koca...

Gj- aktor()w znaleliuiy wyborn. Pan Wo-
dek mia suszne prawo spodziewa si wzgldniej-
szej dla siebie publicznoci. Niecliaj tu co chc
mówi bdcy |)rzeciwnego zdania krytyce naszej,

poclilubi si jednak moemy, o ona znacznie na-

prawia dialekt p. Worowskiego. Nigdy ten je-

szcze daremnie nie pracowa, Ido pracowa nad
popi'awieniem wad swoicli.

Cr. K. Nr. 67, z -20 sier[)nia 1817. Odicet, czyli

Harbarn Zapolska. Jvomedya w trzecli aktaci wier-

szem przez p. Dmuszewskiego na])isana, wysta-

wiona dnia 31 lipca 1817.

Myl szczliwa w wynalezieniu tak piknego
odwetu, gadlvie prowadziMiie intrygi, sodycz liai--

moniczua j)oezyi, a nadew szystlco narodowo'*, zro-
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biy wystawienie tej sztuki tyle w Warszawie
ulubionej, naj przyjemni ej szeni puljlicznoci kra-

kowskiej... Niewchodzc w porównywania history-

czne, mamy sobie za obowizek powiedzie, e
scena polska zawsze chlubi si moe w obliczu

innych tak rzadkim skarbem, jakim j w wydaniu

tego poematu p. Dmuszewski wzbogaci. Gra

dobra przyczynia si wiele do zacliwycenia wi

dzów. Pan Kochanowski i pan Wodelc zasuyli
na oklaski. Panna Siennicca jednej wady ieszcze

porzuci niecice. To prawda, znamy to, widzimy,

e ma nók zgTabn i adn, ju nam wic du-
ej niepotrzebnie wystawia jej tale romansowo.

Pilvniejsz ona si jeszcze wyda, gdy j ciód i na-

turalne stpienie zdobi bdzie. Na có ten wy-

mu, to czste stawianie prawej napalcacli? I.ewa

oto gniewa si moe, bo cay ciar ciaa dwiga
nmsi. Pan Worowslei dobrze odda cliarakter da-

wnego Polalca ; nbiór tylko jego, m(')g byd nieco

staj'oytniejszyin.

Karykaiirn, lvomedya w trzeci aktacli z wo-
skiego P. Goldoni na polski jzyk t()maczona,

grana i» sierpnia, na benetis p. Podgrabiskiego.

Autor zna dobrze cliaraktery swych wsp()-

rodaków, umia je odmalowa tak trafnie, e widz
któregokolwiek bd narodu, znajcy Woch()w,

w czasie wystawienia var> lvatur, sdzi koniecznie

nmsz, i s przeniesieni na cliwil do Medyo-

lanu... Sztuka ta za wz()r dolnych komedyj suy
moe, szczególniej z wzgldu wystawienia czo-

wieka takim, jalvini go z jego sabej strony w któ-

lymkolwiek rodzaju wad oglda clicem\... Gra
alvtoró\v bya wyborn.
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G. K. Nr. 70, z 31 sierpnia 1817. hiez cle Ka-

stro Trajedya w 5 aktach z niemieckiego Barona

de Soden przeoona, i>Tana 10 sierpnia 1817.

Znana powszeclmie na wszystkich polskicli

i niemieckich teatrach, sztuka ta dla i-ozczulaj-

eej intrygi i prawdziwie clirzecijaskiego rozwi-

zania, Inbion bywa powszechnie, i ma pi szó-

stych czci widzów za sob. Trudno wic prze-

ciwko niej z czem si odezwa, a tem bardziej

przeciw najwaniejszej niedorzecznoci powstawa,

jak jest morderstwo na scenie, i pogrzebowy

obchód.

Alzyra czyli Amer//Jt(ime. Alzyr widzielimy

j)Owt()rnie, i nmsimy odda sprawiedliw^o arty-

stom, e sobie wicej pracy zadali, jak w poprze-

dniczem wystawieniu. P. Kochanowski w roli

Guzmana nic do dania nie zostawi; gra jego

bya wyborn, r()wno jak pp. Wodka i Rodkie-

wicza. — Komedyja Kochankowie Przemienni naj-

lepiej oddan bya.

Oblenie Warszawy, Ijramma liistoryczna,

uoona z dziejów ojczystycli przez L. Dmuszew-
skiego; grana 17 Sierpnia 1817.

Ktoby naraz te dwa dziea wystawione zo-

1)aczy, to jest: Oblenie Warszawy i Barbar
Zapolska, zapewneby od jednej z nici zupenie

odsdzi autora. Taka zacliodzi r()nica midzy
obleniem Warszaw>, a owym pilvnym odwetem.

Sztuki podobne porówna mona z transparentami,

które na jeden raz tylko su.
Imieniny Aleksandra I.

G. K. Nr. 74, z 14 wrzenia 1817. Dzie
1 1 b. m. jako rocznica imienia Naj. Cesarza Ale-
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xandi'a, obchodzony byl w iias/em miecie z rze-

czywist uroczystoci. JW. Miczyiiski, Koinmi-
sarz Penoino(;iiy, odebrawszy... powinszowania dla

Naj. Monarchy, uda si wraz z JW. Radc Stann

Olcooweni tu przytomnym i wszelkiemi wadzami
i obywatelami Królestwa Polskiego tu znajduj-

cymi si, do kocioa Katedralnego na solenne

naboestwo, ktdre celebrowa JW. Skórl^owski

Dzielvaii Kat. Krak.; w czasie którego muzyka
kocielna odpiewaa ulubiony Hymn: „Naszego

Króla zachowaj nam Panie!" Naboestwo, któ-

remu przewietna kapitua i duchowiestwo nisze
w zupenem swem zebraniu assystowao, zako-
czyy Te Deum i modlitwa za bogosawionego
Monarci. — liczni gocie na wielkim obiedzie

u JW. Kommissa]*za Miczyskiego spenili toast

za drogie zdrowie tego Najwspanialszego Prote-

Ictora naszego. Wieczorem rzsiste ow lecenie niie-

szlva Kommissarzy Organizacyjnego i Demarka-
cyjnycli, niemniej innych urzdnik()w Polskich przy

zupenej pogodzie przyjemny czynio widok. Nigdy
teatr narodowy tutejszy nie by peniejszym jal<

tego wieczora. Wdziczno i pi-zyAYizanie dla

Najwspanialszego dobroczyc) lv raj u tutejszego

zebray mn()stwo wszystkici klass ludu, iitcu'}

z najszczerszem rozrzewnieniem poldaskiwa sztuce

nowej uoonej wierszem przez JPana Majeranow-

skiego ])od tytuem : Pomniki Aleksandra, a Ictórej

tre autor bardzo trafnie zastosowa do wielkiej

i miej sercom Polaków epolvi, kiedy Naj. Pan
po pierwszy raz do stolicy swego Królestwa przy-

bywszy, skadki obywatelskie, na pomnik dla

niego przeznaczone, raczej wsparciu wocian pol-
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skicli powicone mie da. — Wkoiicu sztuki

/ zapaem poAvitano cyfr imieiin Naj. Aleksan-
ilra ukazan w przeroczu, pod któr janiay zo-
tem! literami dwa nastpujce wierszt^:

Ten co posiada mdro, waleczno i cnot\

,

Wr(H'i wiatu spokójnos i razem wiele zoty.

Teatr.

G. K. Nr. 79, z 1 padziernika 1817. Don
'Jouan czyli Statua KanueiDia, Tragi-Komedyia
w^ 4 aktach z woskiego p. Cj-emeri; grana dnia

31 sierpnia 1817.

Znana jest powszechnie ta sztuka, niemajca
adnej innej zalety, nad pasvie buftonady i ndzn
intryg...

Zabity kommandoi* Barcelony w pierwszym
akcie, ju w nastpnym w\vstawiony ma posg na
Jconiu w naturalnej wielkoci, który w cigu dal-

szym wiadomych cudów dokazuje. Podobne me-
tamorfozy uchodzce w operacli i baletaci, niepo-

winny cierpiane by w komedyjach; ale e daj
wymienit nauk dla galeryi, obok tak piknej
rozrywki jak sprawia wtrcenie libertyna do

pieka; zatem Don Jouanowi nadajemy wieczny

j)rzywilej zupenej wolnoci od krytyki.

Kocliankowlr Kjirapocztii. Komedyja w trzeci

i

alctaci z francuzlviego naladowania przez \,. A.

Dniuszewskiego grana 8 wrzenia 1817.

Pomimo licznych wad, a nadewszystko wy-
krocze przeciwko prawdopodobiestwu, podró ta

kochanlców z Warszawy do Kracowa mie spra-

wia widowisko. Przyjemnie bawice w\ypad lvi Wa-
lerego, jakie mu na stacyjach pocztowych zrzdza
kochanka, usiujca przekona si o staoci tego
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modego officera w )3rzy\vizaiiiii do swoich wdzi-
ków, urozmaicone dowcipnymi dyaloo:ami; nie mog-
by obojtnie w^idziane...

Gra aktonjw bya wyborna; zdawaoby nant

si tyll^o rzecz potrzebn, zamieni rol pomidzy
pannami Baner modsz i Sieniuck. Pierwsza ma
wicej talentu, do ról kobiet dobrego tonu; druga

do ról panienek modycli i wieniaczek. Obiedwie

w niniejszej sztuce gray role przeciwne sobie.

G. K. Nr. 81, z 8 padziernika 1817. Hrahur

Hombiirg, czyli Okropna Zemsta, Trajedyja \\' +

aktach z niemieckiego p. Cygler; grana d. 23 wrze-

nia 1817 we wtorev.

Z politowaniem przycljodzi nam wspomnie
o tej trajedyi ; i dla tego krótvO bardzo o niej po-

wimy, z obawy, aby nas w istocie do ez nie po-

ruszya, ovropna jej niedono. Szkoda gadlciego

dosy toniaczenia; szkoda gry d()l)i-ej alvtorów,

osobliwie za p. Rndkiewicza i panny Siennickiej,

których usiowania byy widoczne; szkoda zamor-

dowanego czasu, szs:oda nawet pi<:nego tytuu...

Odwet, czyli Barbara Zapolska. Komedya
L. A. Dmuszewslciego w 3 al^taci, i Szkoda W-
sóic, Komedyo-opera, w jednym akcie przez tego

napisana; grane d. 25 wrzenia 1817 we czwartek.

Nigdy w lepszym czasie, nie móg by da-

nym OdAvet, jak po okropnej zemcie. Publiczno
powetowaa tego wieczora, wtorlcowej reprezen-

tacyi; liczne oklaski z najywszem imiesieniem

poczone, rozlegay si po teatrze.

G. K. Nr. 83, z 15 padziernika 1817. Saper

Polski w Górach Pirenejskich, Komedya A. Zó-

kow^skiego w 3 aktach, dana bya dnia 9 padzier-
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nika i dobrze od Publicznoci przyjta. — Pan
Kochanowski gra wybornie.

To samo o panu Podgrabiskini, acz graj-
cym pomniejsz rol, winni jestemy powiedzie. W.

Towarzystwo dobroczynnoci.

G. K. Nr. 84, z 19 padziernika 1817. Gazeta

Hamburgska umiecia nastpujcy artyku:
Z KraJiowa d. 17 wrzenia 1817. Naj. Cesarz

Rossyjski, Król Polski raczy mianowa Prezesa

Senatu naszego Stanisawa Hrabi Wodzickiego
Kasztelanem Senatorem Królestwa Polskiego.

Tene Naj. Cesarz kaza wypaci tutejszemu

Towarzystwu Dobroczynnoci na wsparcie fundu-

szów jego tysic rubli srebrnych. Rzadko zape-

wne podobny instytut uwieczonym zosta tak

prdkim i pomylnym skutldem; bo nie tylko e-
branie po ulicach zupenie jest zniesione, liczba

znaczna ubogich przez czas nadzwyczajnej dro-

goci dobrze ywion i przyjemnie wygodnie i czy-

sto umieszczon zostaa, ale nawet i na przyszo
instytut ten po swej wewntrznej organizacyi pe-

wn obiecuje trwao ; wszystko w tym wzgldzie

szczególniej winnimy gorliwoci naszego szano-

wnego obywatela Stanisawa Mieroszewskiego

;

opr<)cz tego take obrani na Sejm Reprezentanci

na ostatniem swym zgromadzeniu nietyl]<:o w go-

towinie tysic talarów Towarzystwu darowali;

ale nawet istniejce dotychczas fundusze na ubo-

gich i szpitale do Towarzystwa wcielili.

Wiadomoci o Napoleonie.

G. K. Nr. 87, z 29 padziernika 1817. Z Lon-

dynu d. 7 padziernika. Gazety nasze zawieraj

teraz wycigi z ciekawego dziennika podróy
Binkowski. Kronika krak. 5
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p. Ellis, który jako 3-ci sekretarz towarzysz>' lor-

dowi Araherst do Chin, i powracajc by na \\ y-

spie S. Heleny i rozmawia ta]ve z Bonapartem.

Owiadcza on, e wszystkie pogoski o zem si
z nim obchodzeniu i o niewygodnem go utrzymy-

waniu s zmylone, i pochodz jedynie od jego

stronników, dla wzbudzenia nad nim w Europie

litoci...

Gdy byy cesarz wanie w dobrym by hu-

morze, mielimy zatem ukontentowanie by do

niego wprowadzonymi. Lord Amherst by naj pier-

wej przez jeneraa Bertranda do niego wprowa-

dzony i przeszo godzin z nim rozmawia; ja,

Itapitan Maxwell, i inne osoby zostay potem wpro-

wadzone i przez lorda Amherst jemu przedstawione.

Postawa jego bya prosta, nieprzymuszona, jednalc

nie bez powagi, tak jak gdyby na szczycie swej

potgi dawa w Tuilleries posuchanie.

Dom l.ongwood, w którym mieszka, nie jest

wielki, ale piknie urzdzony, i po mieszkaniu

gubernatora jest najwygodniejszem na tej wyspie

mieszkaniem. — Gownem ualeniem Bonapartego

jest, e mu nie wolno caej przebywa wyspy;

moe jednak o 4 angielskie mile bez stray jedzi
lub chodzi, a o 12 mil jedzi bez towarzyszenia

mu officera, bdc jedynie od posterunków strze-

ony. Podczas nocy jest jego mieszkanie straami

otoczone, i nikomu bez pozwolenia gubernatora

nie wolno do niego przystpi, nie wolno mu take
adnych listów odbiera lub odsea jak tylko

przez rce gubernatora... onierzom zabroniona

jest rozmowa z Bonapartem. Codziennie musi go

Jeden z oficerów widzie. Nosi on prawie zawsze
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mundur wojskowy / i^wiazd orderow i trzyma

tabakier zot w rce. Najczciej chodzi av je-

dwabnych poczoc]iach i trzewikach. Ma nie wielk,

ale pikn bibliotek. Gdy lekarz uczyni mu pe-

wnego razu uwag, i powinien wicej czyni po-

ruszenia, inaczej ycie utraci: „Tern lepiej", odpo-

wiedzia. onierze znaj go ty lico pod imieniem

Little Bonney.

Teatr.

G. K. Nr. 89, z 5 listopada 1817. Hiszpanie

w Peni, czyli mier Woclzcf Roili. Trajedyja w 5

aktacli z niemieckiego grana d. 12 padziernika

w niedziel.

Niemoglimy patrze bez politowania na t
star dranim niemieck, Ictóra zupenie ju trci

zleaoci; wyraniej mówic, stchlizn drama-

tyczn. Czy mona byo widzie niedoniej pro-

wadzon intryg?... Pan Kochanowski grajcy
Roll, kiedy raniony oddaje dzieci Korze i Alon-

zowi, umia piknie znale si w tej sytuacyi.

Nowy alvtor pocztlcujcy w roli Wahverda, mia
w sobie wiele przesady ; z tem wszystlciem figura

ujmujca, i dosy gadka wymowa, dobre o nim
zrobiy nam nadzieje.

Wiadomo o mierci Kociuszki.

G. K. Nr. 90, z 9 listopada 1817. Od brze-

gów Menu d. 26 padzierniis:a. W Soloturnie umar
d. IT) b. m. sawny polski Jenera Kociuszko. Od
kilku lat y on oddalony od wielldego wiata,

bawi si jedynie czytaniem, przestawa na obco-

waniu z l<:ilku przyjaciómi i ca swoj szczli-

wo zasadza na dobrze czynieniu. W ostatniej

woli swojej pamita szczególnie o ubogicli, i -
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da, aby przy prostym obrzdzie pogTzebowym
przez nich by do grobu zaniesiony.

G. K. r. 92, z 16 listopada*^ 1817. Z War-
szawy dnia 8 Listopada. Zagraniczne gazety do-

niosy nam o mierci jeneraa Kociuszki. Natycli-

miast za powzit o tern wiadomoci szanujcy
jego pamitk wdziczni Polacy, znaczn zoyli
tu skadk na spraAvienie za dusz jego aobnego
naboestwa. Ten zapa dobrowolny i ta jedyna

nagroda, któr jeszcze da moemy susznie wsa-
wionemu rycerzowi, zapewne od rÓAvnie go ceni
umiejcych i w innycli czciach Polski nalado-
wane bd.

Teatr.

G. K. Nr. 92, z 16 listopada 1817. W przy-

sz sobot, tj. dnia 22 listopada r. b. dan b-
dzie wielka Trajedyja pod tytuem: Hamlet Kró-

lewicz Duski. Widowisko to przeznaczone jest na
benefis J. P. J()zefy Siennickiej.

Pierwsza zachta do postawienia pomnika
Kociuszki.

G. K. Nr. 93, z 19 listopada 1817. Do JP. Re-

daktora Gazety Krakowskiej ! Znany powszechnie

godny sposób mylenia W. M. Pana Moci Reda-

ktorze! przez który zachowujesz popiecli i ciso
w oddawaniu przez gazety to, co rodaka uczucia

i saw zajmuje, pochlebiam sobie, e i niruejsze

pismo raczysz w Gazecie umieci, jak nastpuje:

Wyczytawszy w Gazetach Warszawskich

Nr. 89 wiadomo o mierci sawnego Tadeusza

Kociuszki, tem wicej prócz alu jako prawy Po-

lak czuj unoszcych wzrusze, e te gazety tak

obojtnie i w tak mao znaczcym sposobie prze-
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mówiy, jak gdyby o osobie najmniej w narodzie

naszym znanej i powaanej... Dla tego mówi
Av imieniu wszystkieli bez wyczni Polaków, gdy
dowodnie jestem przel^onanym, e na przestrzeni

ziemi polskiej niema najbiedniejszej lepianki,

gdzieby imi i czyny tego sawnego ma, nie

byy znane i najdroej cenione, gdzieby go z naj-

czulszem uniesieniem nieuwielbiano i nie bogo-
sawiono, i gdzieby odtd zgonu jego z pogra-
jcem w smutlai rozrzewnieniem nieopakiwano. —
Wtpi przeto nie mona, e „bez zachcania Ja-

cie wspomnione gazety zdaj si nawiasowo robi"

wszyscy Polacy z rzeczywistego uczucia i natcinie-

nia pospiesz dopeni ostatni posug przez uro-

czyste pogrzebowe obrzdki po mierci tego, któ-

rego strat w gruncie serc swoicli s przeniknieni.

Lecz z wasnego mojego uczucia naley mi wno-

si: e niedosy byoby na tym prywatnym i do-

czesnym uczynku, zechc pewno Polacy przez

waciwe rodl^i stara si , aby im wolno byo
uwieczni publicznie pamitk ici liodu dla cnót

sawnego Kociuszki, który w Icadym wielko
duszy, umysu i powicenia si, znamionujcym
zawodzie zasuy na pow^szechny szacunek, czego

s dowodem ozdoby i nagrody w Ameryce jemu

nadane... Nie ma potrzeby wyszczególnia tu dzie

tego boiatyra, bo te ywo i dostatecznie s nam
jako obecnym wiadvom znane; potomno za
znajdzie je w caej obszernoci w Icsigacli dziejów

naszycli, i tem wicej nienaley zaclica do pu-

blicznej dla niego posugi , ani wslcazywa jak

ta ma by dopenion bo kady widzi wiey
przykad po mierci . p. Xcia Poniatowslviego,
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któremu jeeli cli wasn czyni Polacy tyle

wiekopomnej ofiary; wic przynajmniej do podo-

bnej w sercacli ic]i mie powinien niezaprzeczone

prawo szanowny Kociuszko, o czem pojedynczo

niemal kady z rodaków tern mocniej jest zape-

wnionym: e woo^óle wszyscy Polacy nie zechc
sami na siebie w obli(;zu wspóczesnycli i pónych
pokole ciga obwinienia za omieszIvanie tej

witej i nader miej dla serca Polaka powinnoci.

W Mobile d. 13 Listopada 1817. Franciszek Ja-

czewski.

Pogrzeb Kociuszki w Solurze.

G. K. Nr. 93, z 19 listopada 1817. Od brze-

gów Menu d. 1 listopada. Zwoki Jeneraa Ko-
ciuszki zostay d. 18 Padziernika czarno ubrane

na katafallvu 20-tu w ielkiemi srebrnenii lichtarzami

obstawionym, av Soloturnie na widok publiczny

wystawione, a nazajutrz o godzinie 10 z rana uro-

czycie w grobie Kocioa Jezuickiego zoone. Do
Kocioa towar/.yszyli im cliopcy sieroty. Kapu-

cyni, Franciszvanie, Kanonicy, wiele czonkÓAV

rzdowych, wadze miejscowe i mnóstwo obywa-

teli. Zoone one s w cynowej trumnie w grobie

i bd zapewne do Polski przewiezione.

Bal publiczny.

G. K. Nr. 95, z 26 listopada 1817. Bal z ta-
cami w Sali Im Pana Knotz na korzy ubogich

pod opiel<: Towarzystwa Dobroczynnoci zostaj-

cych, dnia 23 b. m. przez J. Pana Michaa Kwiat-

kowskiego czonka Towarzystwa naszego zapowie-

dziany, najpikniej i najokazalej celowi swojemu

odpowiedzia. Publiczno licznie zgromadzona

uwietnia t przyjemn zabaw.
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Korespondencya o zgonie i pogrzebie Ko-
ciuszki.

G. K. N]-. 95, z '26 listopada 1817. Wyjtek
z listu pisanego dnia 20 padziernika r. b. w Hof-

\\\i w Szwajcaryi przez kandydata wysanego
kosztem rzdn l^rólestwa Polskiego do tamtejszych

instytutów w celu doskonalenia si vv nauce rol-

nictwa.

..>s'ader smutne zdaizenie, bo utrata Jeneraa
Kociuszki, sprawio wielki al w sercacli przy-

jació i znajomyci jego. Przypisuj nag mier
jego ostatniej podróy z Solury de Neufchatel

i Chaudetbnde, któr w jednym dniu odby. Po-

wróciwszy z drogi narzeka na ból gowy i czu
febr zimn, lvt(')i'a si wcrótce w febr nerwow
zamienia. Pomimo wielkiej starannoci dolvtora

p. Schtirer, wzmagajca si sabo nie dozwolia

tego znalv()miteg(.) ma przyAvr(')ci do zdiowia

i tak d. 15 b. m. wieczorem o l)-tej godzinie zszed
z tego wiata w miL^cie Solurze. Dnia 18 odebra-

em wraz z moim wspóziomkiem p. Maiaume,
t dla nas niespodzian i zasmucajc wiadomo
przez ]). Zeltnera, który nam oraz oznajmi, i
dnia 19 t. m. ciao . p. jeneraa Kociuszki zo-

stanie pochowane. Bez straty czasu udalimy si
do Solury, dla oddania ostatniej posugi tak Sza-

nownemu Kodakowi; gdzie z wszelkiemi obrz-
dami aobnymi do Kocioa Jezuickiego w towa-

rzystwie osób lvad\ Stanu, duchowiestwa i mie-

szkac()w miasta, ciao odprowadzono. Po sko-
czonej Mszy S. wniesiono je do zakrystyi i tam
w przytomnoci prefekta i wielu osób sdowycli,

naprzód zoono w cynowej trimmie, kt()i*a potem
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zaliitowana w drewnianej zamknita, i pieczciami
miasta Solury, pana Zeltnera i p. jeneraa Ko-
ciuszki przez notaryjusza zapiecztowana, a okoo
wieczora w grobie Icocielnym umieszczona zo-

staa. Po ukoczeniu tego smutnego obrzdu,
wiadkowie podpisali si, jako ciao . p. jeneraa
ICociuszki wyej opisanym sposobem dnia 19 t. m.

zostao pochowane".

Teatr.

G. K. Nr. 96, z 30 listopada 1817. Dnia 6 li-

stopada wystawiono komedyj w trzech aktach

z woskiego p. Goldoni pod tytuem: Tajemnica.

czyli Ciekawo Kobiet \ sztuk weso i dowcipn.
Dnia 8 Listopada, na benefis Szymona Wodka

grano dramm w 5 aktacli oryginalnie napisan
|)od tytuem Don Fernando Infant Ferrary, czyli

Tryumf cnoty i przyjani. — Publiczno przez

nader liczne zgromadzenie, wynagrodzia zasug
z talentem poczon , tego artysty. — Sztuka sama
naley do rzdu takich, które si raz tylko ia sce-

nie po]<:aza mog.
Naboestwo za Kociuszk.
G. K. Nr. 97, z 3 grudnia 1817. W dnui "24

listopada w Kociele XX. KapucN n(')w tutejszych,

odprawio si aobne naboestwo za dusz . p.

Tadeusza Kociuszki, zmarego w miecie Solurze

w Szwajcaryi dnia 1') Padziernika r. b. jeneraa

wojsk polsl^icli ; tego to walecznego rycerza i ma,
któremu czuy naród Polaków wdziczno, a do

grobu niesie, a nieodwetowana strata przynagla

j'odalv()w t ostatui przyshig czyni, do ]vt(')ry

przyoyli si najwicej JJPP. Oflicerowie z wojska

|)olskiego zostajcy w tutejszym miecie, r()wnie
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W. X. Kanonik Dzianety msz piewan celebru-

jcy. Muzyka za Zamkowa Requiem Mozarta in-

tonowaa.

Teatr.

G. K. Nr. 97, z 3 grudnia 1817. Dnia 13 li-

stopada r. b. dana bya komedyja w 3 akta cli

z francnzkiego pod nazwiskiem: Dwaj Grenadyje-

rowie^ i komedyja jedno aktowa z niemieckiego:
'

Dwaj roztargnieni Pan Wodek w roli dragona

i Kochanowski w Bartoszn, zabawili pnbliczno.
Po zakoczeniu drugiej komedyi, roztargnieni zo-

stali si przed zason, i znaczn cz parteru

potrafili rozmierzy swojem roztargnionem zapo-

Aviadaniem przyszego widowiska. Przecie spo-

sti'zega nam si dao z drugiej strony lekkie

szemranie, i suszno tego bya widoczn. Artysta

pokazujcy si po spuszczeniu zasony, w tym sa-

mym komicznym charakterze w^ jakim by wi-

dziany na scenie, obraa przystojno, i ublia
solnie samemu. miech powstajcy widzów, nie

jest ju na racnmeJv jego komicznej roli, ale jego

wasnej osoby. Dla tego roztargnienie podobne,

raczej niszym teatrom zostawiby naleao...

Dnia 22 listopada, na benefis panny Sienni-

ckiej grana bya Trajedyja Szikspira w 3 alctach

pod nazwiskiem: Hamlet Królewicz Duski Tra-

jedyje Szekspira mog dzi tyl]<:o pod wzgldem
zabytl<:u staroytnoci ucliodzi. Krytyka nie przyj-

mie dzi na siebie tego ciaru, aby icli rozbio-

rem ti'udni si miaa. My tylko o samej grze

aktor(nv moemy co powiedzie, a szczególniej

o p. Wodku w roli Hamleta, i o j)annie Sienni-

ckiej w roli Offelii. Pierwszemu przyzna winnimy,
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e oklaski kt()remi go publiczno obsypaa, we-

wntrzne jej nioso mu zadowolnienie , drugiej

Ictoby zaprzeczy talentu w tej wanej chwili, kiedy

wystawia pouiieszanych zniysÓAY Ofeli musiaby
wyprze si imienia znawcy dramatycznego. Po-

dzia roi innych znalelimy tu bardzo le uczy-

nionym. Rola Alfonsa powinna bya by dan
panu Budkiewiczowi, a rola Laertesa Kochanow-
skiemu...

Dnia 25 listopada Henryk VI )H( owach,
Komedyja w 3 aktacli przez Wojciecha ]:)ogi (saw-

skiego napisana oryginalnie z powieci angielskiej.

Sztuka ta dla widocznego spustoszenia i zaniedl)a"

nia naszej widowni, musiaa by na cztery akta

podzielon. Przez cay cig aktu trzeciego, powie-

wa urwany sznurek od zasony, który jakie nie-

przyjemne czyni zagroenie dla wykraczajcego
Lurwela, zapewne za to, e byl wykonawc zbro-

dniczych i rozpustnych i)()st])k(hv swojego pana. W.
G. K. Nr. 100, z 14 gi'udnia 1817. W przy-

sz Sobot, to jest diua 20 grudnia r. b. na be-

nelis Joanny Bauer (modszej) dana bdzie pierw-

szy raz trajedyja w 5 alvtacli, z dziejiSw ojczystych

przez FraneiszJca Wyka wierszem napisana, [)od

tytuem : GUski
Naboestwo za Kociuszk.
G. K. Nr. 101, z 17 grudnia 1817. Tu, gdzie

Szanowne zwoki najpóniejszego z boliatyrów pol-

slvich, obok drogich szcztków lvróla, sawnego
Turków pogromcy, wieo zoone, obecnoci nas

swoj dotd rozrzewniaj, serca nasze, nowym,
równie bolesnym jak pierwszy, ciosem aol^y ude-

rzone zostay. — Odprawiono tu bowiem na dniu
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IX 111. i r. b. w kociele Katedralnym aobne na-

boestwo /a dusz wiekopomnej pamici Tade-

usza Kociuszki, kt()reg"o niezr()wnane zaslngi

i cnoty na obu pólokrach ucywilizowali ei>o wiata
znajome, a tu aktem publicznym (moc kt(')rei;<>

przed dwudziestu kilku laty poruczone mu liylo

naczelnictw^o narodu Polskiego, a z nim nadzieja

naroflowego istnienia i szczcia, po nieszczli-

wycli dla kraju zbyt go poniajcycli politycznycb

zmianacli, ostatecznym ju zniszczeniem zagroo-
nego) najlepiej ocenione, w caym wietle wysta-

wiy nam poniesion w nim strat... Naboestwo
to w caej odbyo si okazaoci ; a oljok pobonycli

piewów i SS. Ofiar Otarza licznego na ten a-
obny obchikl zgromadzonego z caej stolicy wie-
ckiego i zakonnego ducliowiestwa, Senat Wol.

Miasta Krakowa, Kommissyja Wojewódzka wraz

z swoim prezesem, Reprezentacyja narodowa teraz

tu sejmujca, alcademia in corpore z ca swoj
obrzdvOw assystencyj , nauczyciele przygówni,

i rónycli szkó niszego rzdu, cay sztab miej-

scowej millicyi z swn)im naczelnym dowódc, urz-
dnicy i officerowie od demarkacyi, r()nego stopnia

dawnej i nowej suDy i)olskiej wojskowi, rozmai-

tego znaczenia i stopnia urzdnicy Królestwa Pol-

skiego i Wol. ]M. Krakowa, milicyja krajowa pod

broni, i mnóstwo iniejslviego i z okolic umylnie
przybyego ludu, ten najpikniejszy og(') ; bo je-

dnym i tym samym przenicniony uczuciem, obclio-

dowi temu przytomu \' wspania posta onego bai*-

dziej jeszcze uwietnia.
Zaszczyci! go take obeeiiosei swoj Kom-

missarz Penomocny Naj. Cesarza i KnUa Polskiego
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JW. Miczyski, i jako Polak, po polsku dzieli

razem z nami dla zmarego bohatyra tkliwe serc

naszych nczucia.

Msz wielk po skoczonycli relii>ijnych pie-
wach celebrowa biskupim obrzdem JW. Pasterz

nasz, Senator biskup Krak. Woronicz, w czasie

której orkiestra kocioa kat. z ca dokadnoci
exelcwowaa w l^antacie i na instrumentacli sawne
Requiem Mozarta.

Po mszy skoczonej, sawny z wymowny swo-

jej scholastyk Kat. Kralc, kocioa P. Maryi Ar-
chiprezbiter JW. JX. acucld, mia pogrzebow
mow , Av litdrej wystawiwszy cnoty i zasugi zna-

liomitego ma, aobnemu temu obchodowi naj-

pikniejszej doda wietnoci.
Uznanie wanoci wiadectw szkolnych kra-

kowskich w Królestwie Polskiem.

G. K. Nr. 102, z 21 grudnia 1817. Rektor

Uniwersytetu Jagielloskiego. Dla zaspokojenia

troskliwoci rodziców, krewnycli, opielcunów mo-
dziey oddawanej na nauld do Uniwersytetu lub

szkó krak. czyni wiadomo, i rzd Królestwa

Polslviego w zamiarze utrzymania i ustalenia naj-

cilejszych zwizków midzy Uniwersytetem War-
szawskim i Kraików skim, postanowi, e naulci

odbyte w szlcoacli i w Uniwersytecie krak. bd
uwaane jalvby za odbyte w szkoacli lub Uniwer-

sytecie warszawslcim , — e stopnie otrzymane

w Uniwersytecie Icrak. bd poczytane i przyjte

jakby otrzymane w Uniwersytecie warszawslcim,

—

e nakoniec otwarta jest droga do wszelkiej pro-

mocyi w Kr<)lestwie Polskiem aud) torom skada-

jcym stosowne wiadectwa od Uniwersytetu kra-
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Ijitwiski.

Teatr.

G. K. Nr. 104, z 28 gnidnia 1817. W przy-

sz sobot, to jest dnia 3 stycznia 1818 rokn, na
benefis JP. Leona Radkiewicza, dana bdzie wielka

rycerska historyczna ti'ajedyja z niemieckiego,

pod tytuem: Genoivefa Ximczka Brabanciji czyli

Okropne skutki mioci i zdrady.

Wniosek sprowadzenia zwok Kociuszki.

G. lv. Nr. 105, z 31 grudnia 1817. Na posie-

dzeniu Ciaa Prawodawczego dnia 16 b. m. i r....

JW. Wytyszkiewicz odczyta wniosek wzgldem
sprowadzenia do Grobów Miasta Krakowa, zwo-
ków . p. Tadeusza Kociuszki, sawnego boia-

tyra narodu Polskiego, na co jednomylnie uchwa-
lono, aby tene wniosek Senatowi przesa z we-

zwaniem, iby W. Senat, stosowne rodki, za po-

rozumieniem si z rzdem Królestwa Polskiego

przedsiwzi, celem sprowadzenia wspomnionyci
zwoków, do grobów Królów i sawnych ludzi

w Miecie Krakowie kociele Katedralnym bd-
cych, poczem JW. Marszaek sessy do dnia na-

stpnego solwowa.
Skadkowe naboestwo za Kociuszk.
G. K. Nr. 105, z 31 grudnia 1817. Gdy odgos

zgonu Tadeusza Kociuszki wszystkie prawie wi-
tynie boskie miast, miasteczek i wsiow l^raju Pol-

sliiego otworzy, aby w nich mody do Boga, za

tego mionika swej ojczyzny przesane zostay;

Koció Archi-Presbiteralny P. Maryi w Krakowie
oywa pami miejsca, w którym m ten dnia

24 Marca roku 1794 na Naczelnika siy zbrojnej
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narodowej wybrany wzniósszy swój or w obli-

czu otarzów boskich, cakowite swe dla dobra

kraju powicenie si Panu Zastpów polubi.

W teni to wic miejscu, tak wielk mioci Ojczy-

zny powiccmem ofiar, z yczenia i z skadki
obywateli miasta, odpi-awio si uroczyste aobne
naboestwo dnia '23 b. m. ja]vo liod narodowego

uczucia, cnotom i zasugom tego znakomitego Po-

lal^a winny. Koció aob okryty, na której tar-

cze znakami zaszczytnych jego dzie, z napisami

z pisma S. wyjtemi ozdobione; Katafalk gustem

do wspaniaoci zblionym wystawiony, i rzsistym

owiecony wiatem, czyniy widok odj^owiadajcy

wielkoci straty, jak w tym mu Ojczyzna jego

poniosa... Rzdzcy Senat tego Wolnego Kraju,

Kommissyja Wojew(')dztwa Krak., Wadze sdow^ni-

cze, czonki kapituy Kat. / licznem duchowie-
stwem aktowi temu religijnie posugujcym. Al^a-

demia i szkoy, niilicyja z officerami swemi parad
wojskow czynica, wszystkich klas obywatele,

i cechy aob pokryte chorgwie trzymajcy, li-

czne nakoniec wiejskiego Indu zgromadzenie, na-

peniy t obszern wityni, a kady opuci j
z tem udrczajcem westclinieniem, e ju Tadeusz

Kociuszko nie yje. — Po odpiewauNch wiliacli

zakonnych i wieckiego duchowiestwa, gdy shi-

bo zdrowia nie dozwolia J W. biskupowi, ab>

ostatni religijn dla rodal^a swego powt(')rzy

usug; JW. JX. Skorkowski Dziekan Kat. Krak.

piewa msz wielk, w czasie której amatorowie

muzyki bezpatn robili ]K)sug, a po niej sko-
czonej W. JX. Dzianott zaproszony od obywateli

miasta, pikn^ wymow wietno ducha religii,
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ludzkoci, mioci ojczyzny, na wiadectwo cnot,

i Zcislng- zniarei>o, a dla Nauki Potonin>('li wy-

stawi.

Licytacya sprztów kocielnych.

G. K. Nr. 10, z 4 luteo:o 1818. Gdy moc
Uciway Senatu Rgo z dnia 25 padziernica w z.

do L. 3111 wszelkie ruciomo(d lvaplic, lN:t(n'e |)rzy-

Ijylyci Domaclj Ulj(Kstwa pod tytuem S. Szcze-

pana, . Szymona i Judy i Konfraternii Woslciej

znajdoway si przez publiczn licytacya sprzedane,

a zebrane z sprzeday tycie rucliomoci kwoty

na pomnoenie funduszu Domu ogólnego schronie-

nia ubogicli o)rócone by maj, podaje do publi-

cznej wiadomoci, i w dniu 24 lutego o godzinie

9-tej rannej, odbywa si zacznie w biórze Wójta

Gminy III M. Krakowa licytacya rónycli sreber,

apparatów i sprztów Jcocielnych. Dnia 28 sty-

cznia 1818 r. (Grodzicki.

Burzenie domów na Wawelu i ratusza.

Dzie. rozp. Nr. 648 z r. 1818. Sejm ucliwali

1 marca 1817: „Dom Starocin siei zwany pod

1. pop. 131. gmach spustoszay, niegdy Gi-odem
zwany, tudzie domy dawniej na mieszlcanie Biu-
grabiom Zamku krak. przeznaczone pod 1. pop.

1G2 i 163, wszystkie w obwodzie Zamkowym po-

oone przeznaczaj si do rozeljrania... place za
na lvtórycli budowle te stoj, Ijy spizedanemi...

lub na uytek publiczny, do upikszenia miasta

dcy, obróconemi zosta powinny".

„Poniewa cz gmaciu starym Ratuszem
zwanego, oddawna na spiclderze obrócona, podo-

bnie w stanie opustoszaym znajduje si, te wic
spiclilerze maj by zburzonemi, na miejscu zas
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wspomnianych dopiero opustoszaych murów inna

jaka budowa dochód skarbowi przynoszca i mia-

sto upikniajca ma by wystawion... Wiea je-

dnak Ratusza, miejsce dla gównej warty czyli

Hauptwach i korpus starego ratusza od strony

wiey ma pozosta w caoci ^).

Zezwolenie na sprowadzenie zwok Kociuszki
i postawienie pomnika.

G. K. Nr. 19, z 8 marca 1818. Senat Rz-
dzcy, Wolnego, Niepodlegego, i cile Neutral-

nego Miasta Krakowa i Jego Okrgu. — Uwia-
domiony o jednomylnem yczeniu zebranego kon-

stytucyjnie w Grudniu 1817 roku Zgromadzenia
Reprezentantów Wol. M. Krakowa i jego Okrgu,
aeby szanowne zwoki Tadeusza Kociuszki, ma-
jce by za zezwoleniem Naj. Cesarza Wszech
Rossyi, Króla Polskiego, z obcej ziemi, na której

chwalebnego ycia dokona, do ojczystej, na której

go wsawi, zwróconemi, mogy spoczywa w Kra-

kowie ; nie omieszka Senat uczyni nalenych kro-

ków do dostojnego rzdu Królestwa Polskiego,

który tumaczem bdc woli powszechnej narodu,

przychyli si do powyej namienionego dania
raczy, i odstpi mieszkacom Krakowa zaszczytu,

strzeenia tych drogich sercu polskiemu popioów •,

a nawzajem odezw JW. Miczyskiego, Peno-
mocnego Kommissarza Naj. Cesarza Wszech Ros-

syi, Króla Polskiego, do organizowania Rzdu
W. M. l^rakowa zesanego, w tej mierze do Se-

natu uczynion daje pozna, i tene sam naród

uczczenia pamitki bohatera polskiego przez wy-

') Póniej zburzono i korpus ratusza.
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stawienie mu poiuika, godnie celowi odpowiada-

jcego od Krakowianów oczekuje.

Towarzystwo przyjació muzyki.

a. K. Nr. 19, z 8 marca 1818. Muzyka do

wysokiego za dni naszych doproAvadzona stopnia,

staa si prawie istotn czci dobrej edukacyi.

Aby wic muzyk w Wolnym kraju naszym zbli-y do jej waciwego przeznaczenia, przedsiwzili

przyjaciele muzyki poczy si w Towarzystwo.

Gorliwy o wzrost i zakwitnienie nauk, talentów,

kunszt()w i umiejtnoci Senat W. M. Krakowa,
uwieczy ici usiowania, gdy nietylko reskryptem

swoim z d. 9 Lutego r. b. Nr. 353 zaoenie To-

warzystwa i jego ustawy potwierdzi, ale i póniej-

szym z d. 19 t. m. i r. do liczby 472 wydanym
local w Zamku Królewskim na obrady, wiczenia

i skad nmzylvali(nv wyznaczy, a jego naczelnik

JW. Stanisaw Hr. Wodzicki, urzd prezesa To-

warzystwa przyj raczy. Uwiadamia si przyja-

ció muzyld, i chccy przystpi do tego Towa-

rzystwa maj zgasza si do JW. JX. Sebastyana

Hr. Sieralcowskiego, bywszego Kustosza Koron-

nego, zastpcy Prezesa Towarzystwa lub do se-

icretarza tego towarzystwa X. Jacka Janowskiego

w Zamku Krakowskim pod liczb 160 przy ko-

ciele Kat. zamieszkaego, gdzie w kad niedziel

wpisa si mog. Fundusz Towarzystwa stanowi

skadka roczna zp. 12 od czonków czynnych;

sldadajcy j z góry na lat 10 w kwocie zp. 120

naley do liczby fundatorów i na zawsze wolnym

jest od skadki. Czonki honorowe same oznaczaj

ilo pacy. Oplata liczy si od dnia 1 listopada

Bkowski. Kronika krak. 6
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1817, jako epoki zaoenia Towarzystwa. — w Kra-

kowie d. 26 Lutego 1818 r.

Teatr.

G. K. Nr. 23, z 22 inarca 1818. W pizysz
sobot to jest dnia 28 ma]*ca r. b. na benefis panny
Parys dan bdzie wielka rycerska trajedya z an-

gielskiego pana Szekspera pod tytuem Makbet
Przywiezienie zwok Kociuszki.

G. K. Nr. 32, z 23 kwietnia 1818. W d. 11

kwietnia r. b. Ciao . p. Jeneraa Tadeusza Ko-
ciuszki przez JO Xcia Antoniego Jabonowslciego,

Wicereferendarza Rady Stanu Królestwa Polskiego

z Szwajcaryi z Solury do miasta naszego opiecz-

towane przywiezione, tymczasowo a do uroczystego

poctiowania na zamku w Icociele Katedralnym,

w kociele S. Floryana na przedmieciu Kleparzu

zoone zostao \).

Kompozycya muzykalna na cze Kociuszki.

G. K. Nr. 34, z 29 kwietnia 1818. Podpisany

ma honor uwiadomi, e otwoi'zy abonowanie na

dzieo muzylialne jego l^ompozycyi pod tytuem

:

mier Jeneraa Kociuszki, portretem tego przy-

ozdobione; miejsce abonowania s w KralvOwie

n Pana Piotra Steinkellera. Jan de Tomasini, kom-
pozytor.

Teatr.

G. K. Nr. 35, z 3 maja 1818. W przysz so-

bot, tj. dnia 9 maja 1818 roku, na benefis Eleo-

nory Bauer dana bdzie nowa trajedya w 5-ciu

') G. K. Nr. 52, z 1 lipca 1818 i uast. zawiera opis po-

grzebu Kociuszki, który, jako wielokrotnie opisywany i po-

wszechnie znany, opuszczamy.
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aktacli z niemieckiego) pana Si-hiller pod nazwi-

skiem: Mdri/d Stuart, Królowa Szkoci/L

Sprzeda kocioów.
G. K. Nr. 39, z 17 maja 1818. Wydzia Spraw

Wewntrznych i Sprawiedliwoci w Senacie Rz-
dzcym podj<3 do publicznej wiadomoci, i w dnin

12 maja o £>"odzinie 9-tej rannej odbywa si b
dzie w l)i()rze Wydzialn licytacya \) Kocióka
opnstoszaego 8. Ki'zya, na Kleparzu z budyn-

kami pod liczb 96 i 95, tudzie gruntu do tyclie

przylegego 524 sni wiedesldej miary, i 3

stóp powierzcmi zajmujcego oszacowanycli urz-
downie w cwocie 3290 zp. — 2) Kociólva opu-

stoszaego 8. Walentego w Kleparzu pooonego
z placem 175 sni kwadr. lH wiedesls:ich, stop
i cai 6 powierzcmi trzymajcym, vtórego szacu-

nelv urzdowy wynosi 1926 zp. 15 gr. — 3) Szpi-

tala . Walentego przy wyej nadmienionym vO-

ciele stojcego z grimtem 907 sni paszczyzny
majcym, oszacowanego w liwocie 2207 zp

Nekrolog Tomasza Krzyanowskiego.
G. K. Nr. 43, z 31 maja 1818. W dniu 27

Iswietnia 1818 roku zszed z tego wiata Tomasz
Krzyanowski, prawa obojga doktór, sdzia
appellacyjny, Ictóry przez 46-letnie cige w^ mie-

cie teni urzdowanie zashiy sobie na powszeclmy
szacunelv. Po odbytycli naukaci w a^ademii l^-ac

od i-oku 1772 w linii sdowej pracujc, przeszed
wszNstkie stopnie. W rolvU 1783 radnym miasta

Jvrak()wa od Stanisawa Augusta vróla Polskiego

nominowany, zaraz w nastpnym 1784 r. prezy-

denta dostojno* ()ti'zyniawszy, przy wikszych teg'o

obowizkach, zaszczyty jego po\vilvSzy. W^ zmia-
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nie r/du, której ki'aj polski doznawa, gorliwo
jego przy zditnoci niezmieniona, dawaa inii prawo
do wzgldów, przez które od Naj. Cesarza austr.

konsyliarzem Magistratu Krak. mianowany, i urzd
ten powany od r. 1802 do r. 1809 piastowa. —
W tym to roku clilubnym dla Krakowa Krzya-
nowski na czele Magistratu bdcy, witajc wojska

polskie z tryumfem wchodzce, i Iducze miasta

naczelnemu wodzowi oddajc, w mowie do niego

mianej okaza niezagadzone w sobie czucia pra-

wego Polaka. W roku 1810 wyniesiony na stopie

sdziego trybunau departamentu Igrali, zaufaniu

monarchy i obywateli odpowiada. Przy nowej

zmianie losu Kra]vOwa, w trybunale appellacyjnym

miasta Wol. Krakowa, na urzdzie sdziego umie-

szczony, a po odbytycli dwóchletnicli poslugacli

znowu uciwa sejmu krajowego rol<:u 1817 na

tyme urzdzie potwierdzony zosta w teni urz-
dowaniu. Rok 63 liczc razem ycie i zasugi swe
zakoczy.

Akkredytywa rezydentów.

G. K. Nr. 46, z 10 czerwca 1818. Dnia 6 b. m.

dana bya przez Rzd tutejszy audyencya JW. W.
Zarzeclviemu, Radcy stanu. Rezydentowi i konsu-

lowi jeneralnemu z strony Naj. Cesarza Im wszecli

Rossyj Króla Polslsiego, i Darest, radcy legacyjnemu.

Rezydentowi z strony Naj. Króla Im Pruslciego,

do zaatwienia stosunków pomidzy tymi dworami
opieliuczemi, a rzdem tutejszym zesanym, wród
której zoyli listy wierzytelne (Lettres de Creances)

wasnorcznie przez Naj. Monarchów swych pod-

pisane i do sprawowania tych urzdów solennie

icli upowaniajce.



Sejmiki wyborcze.

G. K. Nr. QS, / 20 sierpnia 1818. Na mocy
Uniwersau Rzdzcego Senatu wolnego i cile
neutralnego miasta Krakowa i jego Okrgu z d.

•29 Lipca r. b. odprawiy si w d. 17 sierpnia

w wszystkich gminach kraju naszego sejmiki na

obranie Ileprezentant()w na Sejm nadzwyczajny,

majcy si w miesicu wrzeniu r. b. zebra. Wójt
gminy pierwszej Miasta Krakowa, Szymon Jozef

Biaecki, po zebraniu si o^ywateli do lvOcioa

. Piotra i Avysuclianiu Mszy 8. zagai sejmic

mow. Po której mowie JW. Marszaelc Marcin

Soczysl^i, Aw^onawszy i podpisawszy prawem
przepisan przysig, po lvrótkiej do obywateli

przemowie, przystpi do obradowania, na którem
jednoci gosów^ W. Jacek Idzi Przybylski, do-

któr nauk wyzwolonych i filozofii, wysuony pro-

fesor w Uniwersytecie krakowskim etc. Reprezen-

tantem na Sejm obrany zosta i za pooone w nim
zaufanie wdziczno swoj obywatelom owiadcza.

Ogoszenie konstytucyi.

G. K. Nr. 72, z 9 wrzenia 1818. Reprezen-

tanci Wol., Niepodl. i cile neutr. M. KralvOwa
i jego Olcrgu w dniu dzisiejszym zwoani uni-

wersaem Senatu Rzdzcego d. 21 Sierpnia r. b.

na Zgromadzenie nadzwyczajne, w czasie ctórego

Konstytucya lvrajowi temu od Naj. trzech opieku-
czycli dworów nadana przez JJ. WW. Kommissa-
rzy Penomocnych na rce Senatu rzdzcego ma
by zoona i na litórem ma by powiadczona
autentyczno teje Konstytucyi w jzykaci pol-

sldm i aciskim wytomaczonej, zgromadzili si
w lvOciele . Anny o godzinie 10 rannej. Po wy-
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suchaniu mszy Stej... udali si do sali obradom
swym przeznaczonej — Zagai zgromadzenie JW.
Felix Grodzicki Senator — poczem po wykonaniu
przysigi przez JW. prezydujcego, za otworze-

niem sali przy zgromadzeniu si licznem goci,

zabrawszy gos JW. prezydujcy wystawi wano
przedmiotu dzisiejszego zgromadzenia... Poczem
JW. Senator Morbitzer zoy na rce JW. Prezy-

dujcego oryginaln konstytucy wraz z tomacze-
niami, majcemi by powiadczonemi... wybrano
kommissy w celu przejrzenia pomienionych to-

macze.
G. K. Nr. 74, z 16 wrzenia 1818. Zgroma-

dzenie nadzwyczajne Reprezentacyi krajowej, na

posiedzeniu swoim dnia wczorajszego odbytem

uwiadomione przez Senat rzdzcy, i wysoka
kommissy organizacyjna dzie dzisiejszy jako

dzie imienin Naj. Cesarza Wszech Rossyi Króla

Polskiego, protektora kraju naszego, do oddania

oryginalnej rozwinitej konstytucyi, na rce Senatu

przeznaczya, zebrao si w miejscu zwyczajnem

swycli posiedze... Po przeczytaniu zatem proto-

kou wczorajszej sessyi i przejrzeniu tyche tóma-

cze... rozl^aza JW. prezydujcy otworzy sal

sejmow, a tak gdy kapitua katedr., sd appella-

cyjny, sdziowie pokoju, akademia i ti-ybuna I in-

stancyi zabrali miejsca oznaczone, niemniej po

zgromadzenia si licznem obywateli i goci... po-

witawszy przybywajcy Senat zaprosi do zajcia

przeznaczonego sobie miejsca... JJ. WW. Peno-

mocni Kommissarze zajwszy swe miejsca w go-

sach kolejno mianych, wystawili askawo Naj.

trzech monarchów... Po gosach JJWW. Kommis-
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sarzy Karta konstytucyjna w tóniaczeiiiu polskim

i aciskim... oddan zostaa av rce JW. Prezesa

Senatu i JW. prezydujcego w Zgi'omadzeniu Re-

prezentantów, kt()rzy j wraz z Senatem i JJWW.
lxe|)rr/tMitantami podpisali... Nakoniec JW. prezy-

dujcy Zgromadzenie to nadzwyczajne Reprezen-

tacyi narodowej... za rozwizane ogosiwszy; wraz

z JJWW. Penomocnemi Kommissarzami, Senatem
JJWW. Reprezentantami, wadzami krajowemi

i zgromadzon publicznoci dla podzikowania

Najwyszemu do kocioa farnego P. Maryi uda
si... W sali sejmowej pod okazaym tronem byy
umieszczone wizerunl<:i trzecti Naj. monarchów
protektorów, a pod nimi penomocnycli ich Kom-
missarzy. W czasie podpis()w Reprezentacyi Icra-

jowej uu tómaczeniach rozwinitej konstytucyi...

odezwa) si wszystkich kocioów dzwony i wy-

strzay z dzia... Po odprawionej wotywie w ko-

ciele Panny Maryi, odpiewaniu Te Deum, na
vtórem to naboestwie pozostae jeszcze wyno-

szcych si z KralvOwa wadz Królestwa Polskiego

oddziay z powodu rocznicy urodzin Naj. Alelvsan-

dra byy obecnemi i po odpiewaniu liymnu za

pomylno tej nowej Rzeczypospolitej, przez ama-
tor(')w muzyki zoonego, o godzinie trzeciej za-

proszeni na ol)iad rzdowy, zgromadzili si w wspa-

niaej sali Imc j)anii Knotza... Lud liojnie by cz-
stowany trunkami ii;i w szystldch otwartycli miej-

scacii, wystawiono drzewo masztowe z nagrodami

dla najzrczniejszyclj, potem pikny fajerwerlc spa-

lony, do pónej nocy weso sprawiay rozrywk.
Za nadejciem nn'oku cae miasto owiecone rz-
sistym gorzao ogniem, midzy innemi day si
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widzie transpa renta. — ...Zakoczy uroczysto
wietny bal w sawnym z swego zaoenia i wiel-

Icoci rzadlvO gdzie widzie si mogcym gmaclui

Suliiennic... W kocacli tej niezmiernej sali mu-
zyka na clióracli powtarzaa lvolejno piewy pa-

tryotyczne, przeplatane odgrywaniem tac(')w na-

rodowycli.

Ubiór ydów.
Dziennik rozp. Nr. 1358 z r. 1818. Statut sta-

rozakonnycli nadany przez komisy organizacyjn

§ 23. d. : „Kady yd chccy mieszka w miecie
lub przedmieciach po za okres im wyznaczony,

winien bdzie ubiera si w tym samym ksztacie

jak clirzecianie, bez adnego zewntrznego znaku,

któryby go od iimych obywateli odr«)nial".

Akkredytywa rezydenta austryackiego.

G. K. Nr. 1, z 3 stycznia 1819. Dnia 30 gru-

dnia dana zostaa przez Rzd tutejszy aiidyencya

JW. Emanuelowi bar. Lipowskiemu, radcy guber-

nialnemu, Rezydentowi penomocnemu i konsulowi

jeneralnemu z strony Naj. Cesarza Austr\i, do

rzeczy pospolitej krak. wysanenni, który skadajc
list wierzyteiny wasnorcznie od namienionego

monarcliy podpisany, owiadczy, ile sobie win-

szuje, i upowaniony od Naj. Cesarza i Pana swo-

jego dopenia rozkazów jego przy rzdzie Wol.

M. Krakowa, bdzie mia sposobno ol^azywania

krajowi tenui przyjaznych chci, i osobistego sza-

cunku ku mieszkacom jego powzitemu; na co

z strony JW. Prezesa Senatu odebra odpowied:
i wybór, o li:t()r>'m Senat zoonym listem wierz\ -

telnym uwiadomionym zostaje, ])oprzedziy ycze-

nia mieszkaców Rzeczypospolitej krak., powodo-

n
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wane znajomoci osobistych i)r/ymiot<n\ ma,
który przez dosy dliigi przecii>' czasu, czstk
wadzy administi-acyjiiej w ociennej prowincyi

piastujc, umia sojie |)ozyska serca obywateli,

zai"zdowi jego podlegych. — Zdarzenie wic to

poczytuje sobie za dowód znacomity aski wspa-

nia(miylnego protelvtora tej lvrainy, pragnc aeby
wdziczno, kt()r z tej okolicznoci owiadczy
Naj. monarsze imieniem Senatu ma sobie za obo-

wizeli, moga by do tronu jego zaniesion.

List do redaktora o F. Lampim.
G. K. Nr. 1, z 3 stycznia 1819. Przekonanie,

i WW. Pan zwyk jeste oddawa sprawiedliwo
talentom, omiela mi uprasza Go, aeby list ni-

niejszy, jak najrychlej w Gazecie swej umieci
raczy, Ictóry innego niema zamiaru, jak tylko

obezna publiczno z celujcym w sztuce malar-

skiej artyst, J. Panem Franciszkiem Lampi, go-

dnym naladowc wysodej sawy syncego
w tyme zawodzie ojca swego, Jana Lampiego.

Ten mody artysta, wanie w tym czasie

ukoczy dzieo wystawiajce JW. Wielogowsk

,

z matk i synem jej; — babka pieci si z wnu-
kiem swym, agodno i dobro macierzyska s
wyraone w caej jej postaci, a wnuczek interesuje

przychylnoci syn()wsl\:, w caej jego twarzy

malujc si. .Matka rzuca oko spokojnie na po-

ruszenie serc ich i std pozna mona ukontento-

wanie, które wewntrznie czuje z tego widoku.

Pooenie miejsca st(')S()wne jest do sceny,

któr artysta doskona sw sztulv odda, a wa-
pory powietrzne, kt(')re w odlegoci wida, pene
ywoci, nietylko nic oshibiaj odbijajcego si na
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t grup wiata, lecz owszem janiej i widoczniej

on wystawiaj.

Dzieo to wytworne, szczególniejsz ciga
uwag przez ywo kolorów, przez naturalne od-

danie czci ciaa odkj-ytycli (carnation) i przyje-

mno ubiorów (draperie).

Sowem JPan Lampi tym podem penzla

swego czyni zaszczyt swym nauczycielom^ PP. Cui-

dode Yandiue, Camo-Marate, Rapbail Minx i Ca-

sarioYa. — A. J.

Budet Rzpltej. krak.

G. K. Nr. 4, z 13 stycznia 1819. Sekretarz

sejmowy odczyta, najprzód budet przychodów na
rok 1819/'20 przez lvommissy sls:arbow uoony,
podug którego przyciód ogólnie — Sunmi zp.

1,331.692 gr. 17 wynosi, a to z nastpnych ty-

tuów.

1. Podatd stae zp. 345,691 gr. 7.

II. Podatki niestae zp. 522,970—10.

III. Intraty z dóbr narodowych zp. 346,543 — 26.

IV. Prowizye i czynsze reempcyonalne zp. 19,915

gr. 1- *

V. Docliody gmin 11 miejsldch zp. 63,165—25.

VI. Extraordynarya zp. 29,816-8.

VII. Czynsz ziemny od starozakonnych, z gruntu

Bawó zp. 3.600.

Og() przycliodu Rzeczypospolitej Icrakowskiej

zp. 1,331.692 gr. 17.

Izba prawodawcza powyszy budet przycho-

d()w na r. 1819/20 jednomylnie przyjwszy w prawo
zamienia. Co do budetu wydatk()w, tego decyzy
tytuami Izba Prawodawcza przedsiwziwszy po-

stanowia:
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Panteonie jako wasno nasz pochowa pozwo-

lia; w spodziewaniu, e nam teo:o nieodmówi,

i sama je na miejsce odwie za powinno uzna".

Izba Prawodawcza, przejta temi uczuciami,

jakie wymownie JW. Reprezentant Siemoski
przedstawi, postanowia przesa ^Senatowi Rz-
dzcemu wnioselv dla dopenienia.

Towarzystwo Przyjació Muzyki.

(Prace celniejsze Towarzystwa w miesicach
listopadzie, grudniu 1817 i stycznia 1818 r.).

(k K. Nr. 8, z 27 stycznia 1819. piewane
kwarteta: Haydena, Webera, Kunnerta, msza Pa-

lestrjmy etc. grane waryacye Webera na fl. i kla-

rynet, kwarteta Maysedera, Beethowena etc

W^ lutym: Akademia na korzy Tow. Do-

broczyn. : 1. Ouwerture (Tancred) Rosini. — 2. Arya
z chórem, z tego. — 3. Waryacye Maysedera na

F. P. i skrzypce. — 4. Septet Beetliowena. —
5. Waryacye Webera. — 6. Kwartet z chórem

Cherubini.

Na muzyk popisow tego miesica grane:

1. Allegro Symfonii 2-giej Beethowena. 2. Ter-

cet Cherubini z Op. Woziwoda. 3. Waryacye Mo-
schelesa na F. P. i slcrzypce, Ourerture (Jean de

Paris) Boildieu.

W marcu : Za nuizyk popisow grane w ko-

ciele Katedralnym sawne dzieo Haydena (Siedm

Sów) i t. d.

Teatr amatorski.

G. K. Nr. 19, z 24 lutego 1819. Panie nasze

protelvtorki Domu opieki nowym publiczno ujy
i zabawiy widol^iem. — Mode damy i kawale-

rowie w sali W. Knotz, pilvnie przybranej i owde-
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conej w dniu ID b. iii. grali dwie komedye; pierw-

sz pod tytuem Zamki na lodzie, drug francusk

les Bicochets. — Skutek oczekiwanie przewyszy.
Oklask pow^szeciuy dowiód, i to powicenie si
dla dobra blinich, uzyskao wdziczno w ser-

cach cnotliwych.

Towarzystwo prz> jació muzyki wielk prze-

dziwn iiloyo orcliestr. Os()b znajdowao si 546.

Teatr.

G. K. Nr. 19, z U lutego 1819. W przyszy

wtorek, t. j. dnia 2 marca 1819 roku na dochód

Franciszka Zebrawskiego dana bdzie nowa traje-

dyja w 5 aktach, pod nazwiskiem: Wacaw IV
Król Czeski.

Poemat francuski na cze Kociuszki.

Gr. K. Nr. 19, z 24 lutego 1819. Zwracamy
uwag czytelników, którzy s przyjaciómi poezyi

na poemat wysze teraz na widok publiczny, pod

tytuem: Les Obseques de Kociuszko aux Tom-
beaux des Rois de Pologne a Cracovie. (Obchód

pogrzebowy Kociuszki w Grobach Królów Pol-

skich w Krakowie przez Hr. de Lagarde de Mes-

sence). Drukowane jest w Mtinchen in 4-to i obej-

muje razem z l}istorycznemi notami kart 64. Tytu
przyozdobiony jest wizerunkiem Kociuszki, pod
którym wyraony jest pomnik grobowy z obrzd-
kiem pogrzebowym.

Miniaturzystka.

G. K. Nr. 22, z 17 marca 1819. Pani Win-
disch, malarka miniaturow^ych portretów, powra-

cajc ze Lwowa do Wiednia, przybya do Kra-

kowa, i mieszka w r\nku w Hotelu Drezdeskim
n p. Lipiskiego na drugim pitrze pod Nrem 11.
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Wystawa obrazów.

G. K. Nr. 33, z 25 kwietnia 1819. Józef Peszka
publiczny professor malarstwa w Uniwersytecie

Jagielloskim chcc suszn odda zalet usilnoci

i pracy ucznia swego w przykadaniu si do ry-

sunku i malarstwa, postanowi obraz jego peiizla,

wyraajcy gonego w dziejacli polskici Gli-
skiego, w wielkoci naturalnej, wystawi na widok

l^ubliczny w malarni Uniwersytetu na Grodzkiej

ulicy pod Nrem 116. — Praca i postpek ucznia

rzeczonego na tem chlubniejsz w tej mierze za-

suguje pochwa, e on odbywszy zawód woj-

skowy, ^Y roku 1813, po ukoc^zonej kampanii, czas

wolny od innych zatrudnie, kt()ry móg by po-

wici samym tylko zabawom wiekowi modemu
zwyczajnym przy niebral^ujcych funduszacli bytu,

powica go cigle wiczeniu si w tej nadobnej

sztuce. Mionicy onej, ciel\:awi widzie to jego

dzieo, kadego dnia po poudniu od godziny 1 do

wieczora, od dnia 25 kwietnia zastan sal ma-
larni otwart.

W teje sali Avidzie mona obraz penzla sa-

mego mistrza Józefa Peszld, p()czwarta okcia
dugi, trzy prawie okcie szeroki: wyobraa on

wityni narodu polskiego. Myl, kt()r poda
mody obywatel Królestwa Polsldego, mionilv na-

rodowT)ci, rodem i majtkiem znakomity. Malarz

myl t do skutku p]"zywodzc, w celu nadania

onej wikszej wanoci, umieci pola Elizejskie,

a w nich zaj wszystkie epolii dziej(')w narodu

polskiego. Starodawna witynia jest tu naczel-

nym przedmiotem: stoi ona tu nad przepaci,

groc jej wieczn ruin, ale rlva wspaniao-



-~ !).") —

inylna i dobroczynna utwierdza jej posad i za-

bezpiecza trwao. Tu Charon przewozi ])rzez St>'x

wsawionego cnot, joiaterstwein i mioci oj-

czyzny rycerza. Dalej na polacli Elizejslcici wida
orszalvi 'slaAvn\ch Polal<:ów od dzisiejszycli a do

najdawniejszycli czas(')W, wedno' iistorycznego

opisu umieszczone.

Dar dla dzieci szkolnych.

G. K. Nr. 37, z ^'2 maja 1819. Doz(')r gówny
Szls:ó poczt<:owyci zna b> obowizcieni swoim,

podaw'a do pulolicznej wiadomoci szlachetne czyny

obywateli tego lvraju...

...Takim szlacietnym czynem zasuy sobie

na szacunelc rzdu starozakonny JP. Józef Grtin-

baum, gdy w dniu 29 marca r. b. znajdujc si
na popisie pórocznym szkoy paratialnej miasta

KravOwa, przy kociele Boego Ciaa na vazimie-

rzu ustanowionej i tam przypatrujc si korzyciom
naulc... powodowany uczuciami dobroczynnoci
drog do szczcia opartego na nauce ucielajcej
w obecnoci JW. JX. Dzianott, Sdz. Pole. Dele-

gowanego z Dozoru gównego na ten popis i czon-
ków Dozór miejscowy skadajcych, da to owiad-
czenie: i ubogie dzieci do tej szkoy na nauk
chodzce, opatrywa bdzie w potrzeby szkolne,

a mianowicie w ksiki, papier, atrament, pióra.

Owiadczenie to przyjwszy z wdzicznoci Do-
zór gówny szkó pocztl^owych, czue dobroczycy
skada podzikowanie. X. acucki, Sciolast.

K. K.

Koncert.

G. K. Nr. 39, z 16 maja 1819. Przejedajca
tdy sawna piewaczka Pani Gentile Borgondio
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daa si sysze w ponied/iaeli przeszy w sali

P. Knotza. Pilcno jej gosu przy wytwornej me-
todzie, lvt<')re jej tyle oklasl^ów w pierwszych sto-

licacli zjednay, wprawiy tutejsz publiczno
w uniesienie. Wdziczni jestemy Towarzystwu
muzycznenui, iv:t()re pod dyrekcy pp. Marciszew-

skiego i Nowakiewicza raczyo jjrzez wyborne wy-
konanie muzyld tak wiele si przyczyni. aowa
tylko pot]"zeba, e lcr()tlvi pobyt pani Borgondio

nie dozwoli speni ycze publicznoci syszenia

powtórnie tej tak doskonaej piewaczlci.

Teatr.

G. K. Nr. 39, z IG maja 1819. W przyszy

wtorek t. j. dnia 18 maja 1819 roku na benelis

Szymona Wodl^a dane bdzie dramma w 3 al<:tacli

wierszem oryginalnie przez I. Humnickiego napi-

sane, pod nazwiskiem: Goworek Wojewoda Sando-

tnierski. — Zakoczy komedyo - opera w 1 akcie

przez L. A. Dmuszewskiego napisana pod nazwi-

skiem: Stryjowie i Stryjenki

Majówka.

G. K. Nr. 41, z 23 maja 1819. Dzie nader

pogodny 19 maja uwieczy festyn majowin licznej

modziey szl^oy gimnazyalnej Rzeczypospolitej

naszej, sterem wiatycli prowadzonej mistrzów^

którzy chlubne nazwisko Jagielloskiej wityni
nauk , swojem niezmordowanem usiowaniem
w owieceniu modziey zuroczyszczaj ^u sa-

wie narodu. Dzie ten rozrywki uczniów, prze-

chadzk do przyjemnej z lasu i okazaych gma-
chów eremitalnych XX. Kameduów woci Bielan,

i tame odby si majce przez modzie obroty,

na wzór marsowych, zwabiy ku wietniejszemu
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obchodowi swojnuii liczn publiczno z stolicy

w okolic Bielan, która w czci skadajc si
z rodziców wdzicznych nauczycielom za prowa-

dzenie swych dzieci, w czci ciekawych wddzów^

nioscych zdanie o postpie modziey tak w na-

nkacli, obyczajnoci, jak innycli wiczeniach ubo-

cznych, w obrotach i milujcycli walk, odniosa

z widoczn korzyci modzi sodkie swe zadowol-

nienia. O godzinie 5-tej z rana kapela janczarska

dawnej gwardyi obywatelskiej tutejszej stolicy

odezwaa si na czele uszykowanej modzi gimna-
zyalnej na ulicy S-tej Anny przed kollegiami,

która ju napeniona ludem, okazay z siebie wy-
stawiaa widok. Po krótkiej przemowie rektora

gimn. W. Himonowskiego do uszykowanej mo-
dziey pod naczelnictwem professorów zostajcej,

wyniesiono sztandary w gierlandy przybrane szkolne

i przyjemn ouvertur muzyki zagajona modzie
rozpocza piew festynu przez uv. Boguckiego pro-

fessora gimn. napisany z sprzyjajcego thema:

Ejal jiiveutus modesta scholarum

Spes Patriae atue decus praeclarum,

Hac adeste convolate,

Diem lestis celebrate.

Majales! Majales!

Marsz z „Lodoiski" wyprowadzi modzie
z murów miasta, ulic Wiln i Smoleskiem za

rogatki, a piewy poczone z muzyk do miejsca

oznaczonego Bielan okoo 7-mej godziny j zapro-

wadziy, gdzie W. X. Marczyk Proboszcz parafii

8. Alil<:oaja, professor i katecheta gimn. czeka ju
z msz w. na przybywajce roty w wityni XX.

Binkowski. Kronika krak. 7
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Kameduów. Po skoczonej otier/e S. i)rzy hy-

mnach uczniów objtej, rozwin\vsz\ nauczyciele

szyki w róne oddziay, dali znak do zni)a\v. kt('>re

w przemian w róny sposób przy hucznej janczar-

skiej i stosownej muzyce rozpocza modzie.
W oka mgnieniu wo Bielany eremitarni wy-

stawujca, staa si obszernym i n aj przyj emnit^j-

szym z pooenia swego obrazem ; niezliczona liczba

obojej pci widzów, nm()stwo pojazdów, jedców,
nader okazay stawiay widok... Okoo 2-giej z po-

udnia, po dwu godzinnym spoczynku i zasiku,

na werbel bbna uszykowana modzie, za wska-

zaniem obrotów przez ur. Kozickiego, professora

gimn., rozdzielona na dwie partye, uderzya w przy-

jemnych manewracli na siebie; zbliywszy si do

siebie partye i zachowujc najprzyzwoitsze wzgl-
dnie siebie stosunki, w walce okazyway zrczno,
dowcip i odwag. Godzina naostatelv 6-ta bya
przeznaczon do powrotu; uszykowana, przy od-

gosie bbnów i muzyki, modzie powracaa tra-

ktem napenionym gminem wiejskim, pojazdami

i jedcami przez Przegorzay ku Zwierzycowi,

gdzie zbliywszy si do pomnik()w, ku smutnej

pamitce osierociaych z ojczystej ziemi wojsk pol-

skich pod dowództwem . p. JO. X-cia Poniatow-

skiego naczelnego wodza roku 1813 mieczem zwy-

ciskim od ona matki oddzielonych, a przez JO.

z Xt. Czartoryjskich Ordynatow Zamojsk... wy-

stawionych, na znak przez W. X. Waliczko, Re-

ktora Kollegium . Barbary dany, zastanowi si
ten okazay szyk modziey: salutowano sztanda-

rami gazy pomnicze, a krótka przemowa, wysta-

wujca cel tycli pomników, ku nieocenionej czci
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i cnocie zgasego AYielkiego wodza, rozczulia sii-

chacz()\v i wzbudzia winne temu joiaterowi rodu

naszego zy.

Tinnan wznoszcy si, tentent koni, pojazdów,

i odgos niuzylvi jaczai'slviej wprowadzi w mia-

sto powracajc z fest

y

tui modzie: w defilowaniu

otoczona ludem okoo paacu JW. JX. biskupa

krak. Woronicza, senatora Królestwa Polskiego.

wyki'zykna po trzylvro: JW. i najprzykad niej

-

szy pasterz naczelny, niech yje! Grodzic ulic

i rynkiem g(')wiiym wród okrzya')w i ol<:laslvó\\

ul^ontentowanycli z tak przyjemnego i obyczajnego

zachowania si, stana uszykowana w miejscu,

z którego wyruszya z raiui, oi:ryta bluszczem ma-
jowym na znak obchodzin festynu. Po trzy razy

powtórzonyci sahach insigniami na wniosek W.
Himonowskiego, rektoi"a gium. : „Najjaniejszym

i najwspanialszym tw()rcom i protectorom krain}

naszej, wdziczne szkoy", po trzykro przy odgo-
sie muzyki i bbnów wy\:rzyl<:niono : Niech yj!!!
JW. Prezes, Senatu Rzdzcego!... „Nieci yje!
Niech yj!!! JW. Rektor Uniwersytetu... Niech

yj! Niech yj! Po tyci wylvrzyknieniaci odpro-

wadziy szkoy pene wdzicznoci zasuonego
w usudze publicznej relctora szc() gimnazyalnych
W. Hinumowskiego do pomieszkania jego, przy

wykrzykach radosnych, zoyy insignia szl<:olne,

i rozeszy si najskromniej ju w wieczór póniej
na ono rodziców i na spoczynek domowy.

Teatr.

G. K. Nr. 44, z 2 czerwca 1819. We czwartek
to jest dnia 3 czerwca 1819 i*oku na benetis Jana
Ani<:owslviego dana bdzie nowa komedva w o
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aktach z fraiiciizkiego p. Dorvigiu pod nazwiskiem

RepuUikaner, czyli: Róiunoc zupena, — tudzie

Komedyjo-opera w I akcie przez A. ókowskiego
pod iiazwiskiejii : Cymbaek.

Imieniny W. ks, Konstantego.

G. K. Nr. 45, z 6 czerwca 1819. W dniu

czerwca obchodzono tu uroczycie rocznic imie-

nia Jego Casarzowicowskiej Mci W. Xcia Kon-
stantyna, Naczelnego Wodza Wojsk Polskie! i.

—
W kociele Kat. na Zamku odprawiao si nabo-

estwo przy kt()rym JW. JX. biskup ki"ak. into-

nowa Te Deum. Kapitua krak. zoya powin-

szowanie przed Rezydentem J. C. Moci. - Wie-

czorem domy legacyi rosyjskiej byy owiecone.

Teatr.

G. K. Ni'. 46, z 9 czerwca 1819. W przyszy

'wtorek t. j. dnia 15 czerwca 1819 rol^u na bene-

tis J. pauny Ludwivi Indyczewsldej dana bdzie

pierwsza reprezentacya opery w 3 aktach pod na-

zwiskiem Familia Szwajcarska, z muzyk pana

Weigla.

Ulewa.

G. K. Nr. 49, z 20 czerwca 1819. Dzie 12

czerwca zosta tu oznaczony szczególniejsz ulew:
pierwsze dni tego miesica a do 12, byy dosy
pogodne i pikne, lubo barometr zacz spada
od Idllcu dni; gdy 12-go niebo zostao mocno za-

cnnurzone przy wietrze od wschodu cigncym,
a o 3 liwadransacli na 4-t, zaczy byskania^

grzmoty i ulewa, jaldej rzadkie Widzie mona
przykady. Ulice zday si by korytami rzek,

a woda tej ulewy wiele pomniejszych domlców

I
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i myn()\v w okolicacli Krakowa zniosa lub za-

mulia.

O Napoleonie.

G-. K. Nr. 51, z 27 czerw tn 181*). /\ Londynu
d. 8 czerwca. ...Ofiicer wscliodnio-indyjskiej kom-
panii, który w podr()y do Ani>iii wstpi na wy-

sp . Heleny, mówi z Bouapai-tem i znalaz go

w l()vu jardzo chorym. Officer ten pi'zy\\l()z

listy do naszego rzdu tale od Bonapartego, jaco

gubernatora Lowe.

Ognie sztuczne na zamku.

G. K. Nr. 53, z 4 lipca 1819. Towarzystwo
Dobroczynnoci... nie moe przez cig bytu swego,

ani na cliwil zaniecha przemysu rodzcego si
z nieodzownyci i codziennycli ])()trzeb swych uljo-

gicli. Z tego powodu ju rok trzeci, jak celem ko-

rzystania z powikszonej przez interesa kontravtów

S. Jaskicli ludnoci: najprzckl "26 czerwca naka-
dem i staraniem tego Towarzystwa dany by fa-

jerwerlv na dziedzicu zamcowym , a nazajutrz

bal w sali W. Knotza, stale sprzyjajcego Tstwu
przez ofiarowanie swego domu av cadym tego

rodzaj u przedsiwziciu.

Poezye L. Szabla. (Kracowianina).

G. K. Nr. 54, z 7 lii)ea 1819. Bajd. (Wyjte
z rlcopismu Leona Szabla i.

Brytan.

Gaska mnie |)an m()j dzisiaj, em by w nocy

czuy.

By kto nie wykrad jego z pokojii szlcatuy;

A pani mnie ol)ia tego wanie ranlca.

em jej gonem szczelcaniem odstraszy kochanka
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Tak zawsze jedno cliwali, a dni^e mnie gani,

Trndno jest razem panu dogodzi i pani.

Ko i Osio.

Namiewa si vo z osa ciodzcego w Ijronie,

I on do niej stworzony, do pojazdu lionie.

Na co osio: ^,z rzemiesa swego si szczycicie,

„Drwicie z osów, a jednalc czsto icli wozicie".

Dafne i Róa.

Widzc Dafne, e róa wdziJvi swe stracia,

Wyja j z Ijnldetii i z wzgard rzucia.

Na co róa wzgardzona rzelca jej z dalel^a:

„1 ciebie pivna Dafno podobny los cze^a".

Przejazd królewicza wirtemberskiego.

O. K. Nr. 55, z 11 lipca 1819. W zeszym ty-

godniu przejecia przez miasto nasze J. Kr<)lewi-

c;zowsva Mo Xe Alel^sander Wirtemloersl^i,

w podróy swojej z Rossyi do Niemiec. Zabawi
tu dni 3 i zwiedzi vOció Katedralny, groby vró-

lewslde, gabinety uniwersytetu, obserwatoryum
astronomiczne, ogr()d botaniczny, zgoa wszystlde

osobliwoci miasta naszego ol^ejrza, i narodowy
teatr tutejszy obecnoci swoj zaszczyci. Xina
maonka jego nadjeciaa tu drugiego dnia po

jego wyjedzie i zabawiwszy dwa dni pucia si
w dalsz za nim podró.

O Napoleonie.

G. K. Nr. 55, z 11 lipca 1819. Najnowsze do-

niesienia z wyspy . Heleny jednozgodnie twier-

dz, e stan zdrowia Bonapartego bardzo jest

smutny, i e nie wyciodzi z swojego mieszl^ania

i wiksz cz czasu w óvu przepdza. Z tern



103

wszystkieni nieustiniiiie trudni si koczeniem swo-

U\ pamitników, które jednak dopiero po mierci

jei>o drukowane byd maj.
Nowe biskupstwo w Kaliszu.

n. K. Nr. 57, z 18 lipca 1819. Dzie 4-ty b. m.

byl w pi-awdzie dla Kalisza uroczystym, odbya
si albowiem w nim konsekracya pierwszego bi-

skupa dyecezyi Kaliskiej w osobie JW. Woo-
wicza, Senatora Królestwa Polskiego, wielu orde-

rów Kawalera, ma zasugami w kociele i na-

rodzie oddawna znakomitego.

O teatrze wileskim.

G. K. Nr. 61, z 1 sierpnia 1819. Z Wilna
(1. '2 lipca d. k. Dnia 30 z. m. wystawiono na te-

atrze tutejszym, z powodu przybycia do tej stolicy

JW. Jidiana Niemcewicza wasne dzieo jego Jan
Kochanowski. Pi*olog zastosowany do obecnego au-

tora rozpocz widowisko przerywane czstolcro

najywszymi oklaskami.

O Napoleonie.

G. K. Nr. 65, z 15 sierpnia 1819. Ostatnie

listy z wyspy . Heleny donosz, e choroby zu-

penie na tamtejszej flocie ustay, e Bonaparte

w jednakowym zawsze stanie ciaa i umysu zo-

staje, e zawsze jest gniewliwy i z braku porusze
upada na siach, e tam pytaj si ustawicznie

o gazety angielskie, osobliwie o Morning-Chronicle,

któr gubernator na sowo honoru officerom przy-

bywajcy(;li oki't()w kae sobie oddawa.
Powód.
G. K. Nr. 68, z 25 sierpnia 1818. Po deszczach

w zeszym tygodniu na przemiany z ulewami we-

zbray nagle d. 19 siei-pnia Rudawa i Wisa; do
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d. 20 podnosia si cigie woda, i zaczto si l-

ka, aby nie wyrównaa powodzi r. 1813. Nie przy-

szo przecie do tego
;

przy zwolnieniu deszczu,

staa woda w d. 20 i 21 w jednakowej wysol^ioci,

to jest do szecin o^ci w-yej od zwyczajnej i do-

piero d. 22 zacza opada. Nage to wzniesienie

wody pozabierao na Wile pod Krakowem mnó-
stwo drzewa w taflacli i innego, galar()w i t. d.

W mostach e jednak przez jaczno majcycli

nad nienli dozór nrzdnilv()w nie zrzdzia adnej
szkody.

O Napoleonie.

G. K. Nr. 68, z 25 sierpnia 1819. List z wy-

spy . Heleny pod d. 28 maja donosi, e jeden

z podrónych widzia Bonapartego przez dwie go-

dziny wci na jedneni miejscu siedzcego. Nie

czyni najmniejszego poruszenia, ani rozrywJci.

Nowy dom jego jest ju prawie ukoczon\', ale

nie czyni mu najmniejszego nlcontentowania, i nie

wiadomo czyli bdzie chcia av nim mieszka.

O cenzurze w Królestwie.

(x. K. Nr. 69, z 29 sierpnia 1819. Z WarszaA\'\'

d. 21 sierpnia. Xe Namiestnik Kr()lewslci w Ra-

dzie Stanu. — Uznpeniajc postanowienie Nasze

z dnia 12 maja r. b. poddajce gazety i pisma

peryodyczne pod cenzur rzdow, stanowiemy

niniejszem, i przepis artykuu 2 wy pomienio-

nego postanowienia, rozcignitym mie cliceni}-

do wychodzi mogcycli w Ivr()lestwie pism i dzie

wszelkiego rodzaju, to jest: gdyby te nawet pe-

ryjodyczneini nie l:)yy.

Postanowienie to tymczasowe moc swoj za-

chowa, dopóld wyroi Jego Cesarsl^o-KrcUewskiej
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Moci luatt^ryi wolnoci druku stanowczo nie urz-

dzi. ...Dziao si w Warszawie dnia 16 lipca 1819.

Stra ogniowa ochotnicza.

G. K. Nr. G9, z 29 sierpnia 1819. Wydzia
policyi. PrzelvOnawszy si z rapportu polic> i po-

redniej z d. 10 Lipca r. h. do L. 2628 i 3071 uczy-

nionego, i p]'zy zrzdzonym dla pr()by alai-inie

oii,ni()wyni w dniu 12 czerwca r. b. odjytyni, pp.

Wacaw Bursik, AleivS>- (Jrzybowski i Stanisaw^

ZajczlvOwslvi, niemniej iNFaciej Koacz i Marcin

W()jcicii, czuli o dobro wspóobywateli najpierwsi

na odgos alarmu konie swoje do silcawek dostar-

czyli; przeto W^ydzia Policyi gorliwo pomienio-

nycli oljywateli i ocazany popiech \\' tej mierze

niniejszem publicznie pociwala, i w imieniu rzdu
i obywateli nalen tyme (owiadcza wdziczno
d. 25 Sierpnia 1819 r. I. Woniakowski, Sen. P.

Konwicki Skar.

Uroczysto rocznicy konstytucyi.

G. K. Nr. 77, z 26 wrzenia 1819. W dniu

11 b. m. jako rocznicy oddania rzdowi W''olnego

M. KralvOwa w imieniu trzeci Naj. Icraju tego

pr()tels:torów rozwinionej Iconstytucyi, ojciodzon
tu jya uroczysto lv:rajowa, któr wystrzay od.

zaczcia dnia co kwadrans powtarzane zapowie-

dziay. — Kommissya od trzecli Naj. dwor(')w ... do

oznaczenia granic Rzeczypospolitej naszej zesana,

uvoczywszy wanie dzieo swoje, cicc liczlj

prz\ wizanycli do dnia tego drogici nam pami-
tek powivs/yc, obraa go do oddania rzeczonego

dziea. Jal^o przybywszy do zejranego w sali

obrad Senatu "akt deniarlcacyi przez rce JW'.

D'Avivra\ jeneraa p()rucznil<:a wojsc r(>ssyjsvicli,
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wielu ()rder()vv kawalera, przy stosownym uprzej-

inem owiadczeniu zoya, na które JW. Stani-

saw Hr. Wodzicki, orderu 8. Stanisawa I klassy

kawaler, jalio prezes, wyrazami wdzicznoci dla

Naj. protelvtor()w tej krainy, a przyjani dla m-
ów Kommissy rzeczon skadajcycli odpowie-

dzia... Poczem wszystkie wadze otoczone cecliami

i ludem uday si do kocioa Ai-cliipresbiteryal-

nep^o P. Maryi, gdzie w obecnoci JJ. W W. Re-

zydentów przy Senacie alil^i-edytowanycli i Kom-
missarzy demarkacyjnycli, przy paradzie przez mi-

licy formowanej W. JMc. Xidz Zglenicki Offi-

cya odprawi msz, kt()rej orkiestra z czonlsiów

tutejszego Towarzystwa Przyjaci() iMuzyJci zoona
przygrywaa, a po tt^j ukoczonej JW. Jm X. Wo-
ronicz biskup krak. zaintonow^a Te Deum i od-

czytana zostaa modlitwa za pomylno ti'zecti

Naj. protel^torów i rzdu krajowego. — W czasie

obiadu u JW. Prezesa Senatu danego, wniesiony

zosta toast odnoszcy si do uroczystoci krajo-

wej, obcliodzonej w dniu imienin Naj. Cesarza

Wszecli Possyi, króha Polskiego. Wieczorem za
owiecenie miasta pi*zy stosownych na domach
rzdowych przeroczacli, piewy av teatrze przez

artystów dramatycznycli wykonane i muzyka przed

gówn wart grajca do pónycli godzin zabaw
t przecigny.

O pierwszej wystawie sztuk piknych w War-
szawie.

( V. lv. Nr. 78, z 21) wrzenia 1811). Z W^arszawy

d. 21 wrzenia. W^ dniu wczorajszym 20 b. m.

nastpio pierwsze w kraju naszym wystawienie

pa wido]v publiczny w salacli królewsko Warszaw-
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skiego Uniwersytetu, dziel sztuk piknych. Publi-

czno odwiedza zacza licznie te sale. Podug'

wydrukowanego spisu, zm^jduje si tiun 11 "2 roz-

maitych dzie malarstwa, rysunku, sztychu, sny-

cerstwa i izeby. Do wikszych a oj-yginalnych

dziel malarstwa olejno malowanycli nale: mier
Pryama podug Ijieidy Wirgiliusza przez Ale-

ksandra Kokulara. — Giiiew Saula na Dawida,

rzecz wzita z Pisma witego, j)rzez Antoniego

Brodowskiego. — Rozmowa lvatona o niemiertel-

noci duszy przed zgonem jego, przez Antoniego

Blanka. — Porti-et JP. Werowslciego, artysty dra-

matycznego, wielkoci natui-alnej, w roli Cyda,

przez Lizandra. — Biwalv onier>:y polskicli w ku-

rytarzacli klasztoru, przez Henryka Hrabiego Za-

biell. — Clirystus przed sdem Kaifasza i Ecce

liorno przez Yillaniego. — Widok paacu letniego

azienev i)()d Warszaw, ])rzez Ludwdica Courtin,

malarza teatru narodowego, dwa widoki Sztokolmu

robicme z natury przez Zieliskiego referendarza

stanu. — Z rysunk()w wspomnimy: Mio wie-

dzion od |>locljoci, lvopij powikszon i ryso-

wan ze sztyclni przez Piotra ]^e Brun, ucznia

Uniwersytetu w wydziale prawa. — Narodzenie

Wenery, rysowane ze sztychu przez Filipa Roma-
nowskiego. — Widok Kocioa Xiy Dominika-
n(>w obserwant(»w w Wai'szawi^' podczas rozjie-

rania jego w sierpniu r. 1818 lysowany z natury

pi'zez Zygmunta Yogel. — Z pomidzy zas dzie
snycerstwo! i rzeby prz> toczymy : Popiersie ro-

bione z natur\' w gipsie, polerowane i pasko-
rzeba wystawiajca Kupidyna cignicmego na
wózku ])i-zez (lwa abdzie, zr()l)i()na z marnniru
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kararskieo'0, przez PaAYaiMaliskiei;(>. — Z uc/iii()\v

Uniwersytetu wielu take prz\oy}o sie do tego

popisu, a szczególniej ucze Czaczkowski, kt<5ry

od roku dopiero uczc si r>'svuików i malarstwa
tak dalece ju postpi, i wystawi teraz obraz
Starca, olejno malowany, z obrazu Nogarego i ry-

sunek Magdaleny, z obrazu Batoniego. Uczniowie
za z instytutu guchoniemych zoyli 13 rysunków
wypracowanych na lel^cyach w Uniwersytecie. —
W zbiorze tym widzie te mona rozmaite dziea,

kt(')remi go zbogacia ple pilaia umiejca wszystko
przyozdobi, jaco to: Bulviet haftowany pel je-

dwabn przez JO. Xin Zajczkow. — Kwiaty
wyszywane jedwabiami lvolorowymi przez Alexan-
drow Hrabin Potock. — Dwa bukiety malo-
wane z natury guaszem, jeden przez Ann In-a-

l)iankDzieduszyck, drugi przez hrabiaidv Fanny
Bniiisk. — Wieczerza Paska, Icopija ze sztycliu

rysowann prz<v. paini Karolin Bledzcwsk i Anio-

ek z obiazu Rafaela, Sykstus zwanego, malowany
pasteliami z rysunku Blanka przez pann Pelagi
Soldenhoft".

O Napoleonie.

G. K. Nr. 89, z 7 listopada 1819. Ostatnie do-

niesienie z wyspy 8. Heleny potwierdzaj, e Na-
poleon pisze pamitniki, tyczce si polityd, ad-

ministracyi i wojskowoci. Mówi, i wyjawia
w nicli talvtyk, Ictórej by winien swoje zwyci-
stwa, jaio te powod\ do swoicli czynów. W wie-

czór poprawia co zr^ma dylctowa. Pokazuje si
teraz bardzo pobaajcym i sta si weselszym.

Zdaje si, i oswoj si z swoim losem i oddaje

si umysowej pracy.
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Teatr i koncert.

G. K. Nr. 90, z 10 listopada 1819. W przy-

szy wtorek to jest dnia 16 listopada roku 1819.

Na benelis Szymona Wodka, dana bdzie pierw-

sza reprezentacyja nowej trajedyi w 5 alvtacli

p. Cellin, pod nazwisldem: Koryolan.

G. K. Nr. 94, z 24 listopada 1819. W przy-

szy wtorek to jest d. 30 listopada 1819 roku.

Na benelis l^eona Rudziewicza, dana bdzie pierw-

sza reprezentacya nowej trajedyi w 5 alctacli z dzie-

jów ojczystych oryginalnie wierszem przez Fran-

ciszka Jakubowskiego^ napisana pod nazwisl-ciem

:

Mikoaj Zebrzydowski Wojeuwdd Krakowski.

G. lv. Nr. 98, z 8 orudnia 1819. W przyszy

wtorelv to jest d. 14 grudnia 1819 roku. Na be-

nelis Ludwild IndyczesYsldej, dana bdzie pierw-

sza reprezentacyia nowej koinedyi \n 3 aktach

oryginalnie wierszem napisana, pod nazwiskiem

:

Kobiety, czyli Strach w Zameczku.

G. K.Nr. 102, z 22 grudnia 1819. W przyszy

wtorek to jest d. 28 grudnia 1819 roku. Na bene-

lis Józefa Goaszewsldego, dana bdzie pierwsza

reprezentacya nowego drama w 4 aktach z fran-

cuskiego pana Mon vel pod n?iz\yis\em: Straszliiua

Tajemnica czyli Bozbójnicy z gór Firenejskich.

G. lv. Nr. 2, z 5 stycznia 1820. W dniu 2-gini

stycznia 1820 roku w Krainowie W. Micha Giu-

liani wirtuoz na gitarze, raczy da Koncert na

korzy ubogici pod opiek Tow. Dobroczynnoci

zostajcych.

Towarzystwo Dobroczynnoci, talv szlacliet-

nemu cudzoziemcowi, jalv W. Bekers amatorowi,

iiitMiniiej Towarzystwa Przyjació Muzyl^i, i W.
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Knotzowi za pozwolenie sali imienieiii iib()<>icli

skada winne podzikowanie.

Teatr.

G. K. Nr. 2, z 5 stycznia 1820. W przyszy

wtorek to jest dnia 11 stycznia 1820 rokn. Na be-

nefis Katarzyny Wencel dana bdzie nowa traje-

dyja w 5 aktach przez p. Schiillera pod nazwi-

skiem: Dziewica Messyska.
Budet na r. 1820/21.

G. K. Nr. 5, z 16 stycznia 1820. Na posiedze-

niaci Rzeczypospolitej kralv. 3 i 5 stycznia 1820

Izba Prawodawcza zajwszy si decyzy budetu
wydatków kraju na rok 1820/21 stosownie do opi-

nii Komniis>i Skarbowej postanowia budet wy-

datków ja]v nastpuje: Tytu I Na Senat Rzdzcy
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dowycli tudzie lekwi-

zyta ogniowe zp. 30,000 gT. —
XTn. Na. ()g-()lne potrzeby kra-

jowe'
'

„ 44,1)13 „ 10

XI\\ Na adininistraeya docho-

dów niestaych „ 37,1 '21) „ 12

XY. Extraordynarya „ 15,658 „ 23

XVI. Na gied Jvupieelv „ 4,000 „ —
Og() wydatków Rzeczy-

pospolitej ]vrak. zp. 1,321).351 gr. 27

G. K. Nr. 7, z 23 stycznia 1820. Na dwudzie-

stem trzecieni posiedzeniu Sejmu d. 8 stycznia 1820

Izba Prawodawcza... ucliwalia jednomylnie budet
przychodów IcrajuRzpltej lvrakowslviej nar. 1820/21

jali nastpuje:

Tyt. I.^podatld stae zp. 371,810 gr. 18

„ II. docliody niestae „ 518,059 „ 18

„ III. Intraty z d()br nai-o-

dowycli „ 326,618 „ 3

„ IV. Prowizye i czynsze

reempcyonalne „ 27,881) .. 26

„ V. Docliód IX Clmin

miejslvich „ 65,327 „ 26

„ VI. Extraordynarya „ 25.646 „ 4

Ogó przychodu Rzpltej

kralv. w Sunmiie zp. 1,321).351 gr. 27

Teatr.

G. K. Nr. 6, z 19 stycznia 1820. W przysz}'

wtorek to jest dnia 24 stycznia 1820 i'olvu na be-

nefis Ignacego Lasocie iego dana bdzie wiellia

nowa trajedya w 5-ciu aktaci przez Szillera z nie-

mieckiego [)od nazwislviem: Spisek Fleska iv Genui.
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Pszczóka krakowska, Nr. 7, z '23 stycznia

1820. Dnia 13, nowa drama w trzech aktach, pod
tytuem: Szpada, i Komedja: Ptaksa i Wesoowski
Mimo wszelkicli swych zalet, zawsze dramy maj
w sobie co drczcego nsta, ]ia ksztat tortunny.

Dla tego i-ad/ibymy raz w trzy miesice je wi-

dywa. Ffaksa i Wesoowski ubili Szpad na miejscu,

l^an Rudkiewicz w roli drugiego, nieustpiby naj-

lepszemu z artystów.

Pszcz()Jva kralv.. Nr. 9, z 30 stycznia 1820.

Dnia 26 zapowiedziana trajedja: Sprzysienie Fle-

ska- Autor, t()macz, a nawet i wilcsza cz alcto-

i'ów, grajcych t pen obkanej wyobrani nu-

dot, sprzysigli si widocznie na zmoi-dowanie

widzów. Trudno sobie wystawi rzecz dramatyczn
z tylu wadami, lvtóre nietyllco gust zniewaaj,
lecz nawet i zdrowy rozsdel<:. Gdyby kto z inny-

su przedsiwzi wypracow^a niezgrabn sztul^,

niemógby lepiej dopi swego zamiaru. Nic jeszcze

nie bralvOwao tej usypiajcej trajedyi, jalv tylko

butelelv z piwem.

Muzyka.

G. K. Nr. 10, z 2 lutego 1820. Towarzystwo

przyjació muzylci stosownie do stanu swego w dniu

30 stycznia r. b. dao na Icorzy Towarzystwa

Dobroczynnoci wiell^ muzykaln al^ademi w sali

Jcrólewskiej na Zamku. Liczne zgromadzenie okla-

slvami powszeclmymi uwietnio czyn ten ludzkoci

powicony.
Teatr.

G. K. Nr. 11, z 6 lutego 1820. W przyszy

wtorek, t. j. dnia 8 bitego 1820 roku. Na benefis

Ignacego Romanowskiego dane bdzie nowe ry-
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cerskie drama z dziej()\v ojczystych oi'y2:inalnie

napisane w 3-cli odsonach pod nazwiskiem : Wa-
dysaw i Bolesaw Królowie Polscy. Zakoczy wi-

dowisko: Elegia na mier Tadeusza Kociuszki^

napisana przez K. Tymowskiego w Warszawie,

z muzyk K. Kurpiskiego.

d li. Nr. 16, z 23 lutego 1820. W przyszy

wtorek, to jest d. 29 lutego bdzie grane nowe
dramma pod tytuem : Anarchia domowa, czyli Moc
mioci ojcowskiej, na benelis Szymona Wodka.
Do zrobienia tej sztuki byo powodem autorowi

rozrzewnienie mocne, które uczu, gdy bdc w Flo-

rencyi widzia w szpitalu obkanych ojca nie-

szczliwego i jego wasn córk pozbawionycli

zdrowycli zmysów. Ojca po stracie córlii, córk,
z aln po mniemanej mierci uwodziciela swego,

a razem i kochanka. Anonim autor powica t
sztuk wszystkim poczciwym ojcom i czuym ma-
tkom tego szanownego miasta i kraju, aeby dzieci

icli w przyszoci nie stay si przyczyn nieszcz-

cia rodzic()w i swego, Inb sami rodzice nie przy-

czynili si do zepsucia ich niewinnyci serc; przy-

kad w tej drammie wystawiony odstrczy niedo-

wiadcz(mych, a roztropnycli rozczuli.

G. K. Nr. 18, z 1 marca 1820. W przyszy

wtorek to jest dnia 7 marca 1820 r. na benefis

Franciszka ebrowskiego dana bdzie nowa Ico-

medya w 5 aktach oryginalnie wierszem napisana

przez J. U. Niemcewicza pod nazwiskiem: Samolub.

Poczem nastpi obrazy historyczne z dziejów oj-

czystych w 9 odsonacli pod nazwiskiem : Bolesaw
miay Król PolsJci.

Bkowski. Kronika krak. 8
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G. K. Nr. '22, z 15 marca 18-20. W przysz
sobot, to jest ]8 marca 1820 r. na benefis Leona
Rudziewicza dana bdzie nowa wielka narodowa
opera w 3 aktach przez J. Kamiskieg'0 napisana

z muzyk p. Kurpiskiego pod nazwiskiem, No2ve

Krakowinld i Górale.

Obraz Brodowskiego.

G. K. Nr. 26, z 29 marca 1820. Z Warszawy
d. 21 marca 1820 r. Naj. Cesarz i Król IMÓ po-

wodowany waciw sobie skonnoci wspaniao-

mylnego zaclicania wszelkiego rodzaju talentów,

przyjwszy najaskawiej ofiarowany sobie w^ lio-

dzie przez JPana Antoniego Brodowskiego obraz

jego historyczny, za który w rolcu zeszym na pu-

blicznem wystawieniu najwysza przyznan bya
nagroda, raczy takowy kaza naby za summ
z. pol. 10.000 przeznaczajc go na w^zbogacenie

zbioru dzie sztuk piknych Uniwersytetu Kró-

lewsko-Warszawskiego.

Teatr amatorski.

G. K. Nr. 26, z 29 marca 1820. Amatorowie
sztuk drammatycznych, synowie i córki obywateli

naszego w^olnego miasta, z wasnej pobudki dla

wsparcia funduszu ubogich pod opiek Towarzystwa
bdcych, dali dnia 25 b. m. w sali KnSlewskiej

komedyj w 5-ciu aktach pod tytuem: Dwaj Zi-
ciowie. — Licznie zgromadzona publiczno z nie-

maem ukontentowaniem i oklaskiem uwietnia
zamiar tak piknie wykonany.

Polemika o krytyk teatraln.

G. K. Nr. 26, z 29 marca 1820. Krytyka dzien-

nikarza „Pszcz()ki Krakowskiej" wymierzona prze-

ciwko sztuce, która tu bya grana pod tytuem:
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Anarchia domowa, nic nie dowodzi przeciwko tej

dramie. Wanie w tycli czasach jeden z dzienni-

karzy paryskicli wychwala Wieczory Sycylijskie,

a driis:i dziennikarz t sztuk 2:ani, co równie nic

nie stanowi przeciwko niej...

Odpisywa na krytyk nikczemn z uniesie-

niem lub zoci, nie zgadzaoby si to z szlache-

tnoci duszy autora... Nam alctorom do Jct(5rycli

si dziennikarz „Pszczóki" ze swoj ndzn cry-

tylv adressuje i nam chce zabroni odda liod

talentowi i dobrej sztuce, to jest jedno, przyzna
si musiemy dzienniliarzowi, jak gdyby chcia

umylnie nalee do liczby oblvanycli tej sceny,

któr autor Anonim talv dosl^onale w sztuce swo-

jej wystawi... Przesyajc dziennikarzowi „Pszczóki

KralvOwsl<.iej" t odpowied i-ównie mamy prawo
ostrzedz go, ab\' nas ani swemi pocliwaami, ani

]:rytylvami, nie nndzi. — Artyci dramatyczni.

Teatr.

G. K. Ni-. i>8, z 5 kwietnia 1820. W przyszy

czwartek to jest dnia 13 lvwietnia 18'20. Na benefis

Edwarda Burdeslciego dane bdzie wielkie cza-

rodziejskie melodrama w 4 alvtacli napisane pod
tytuem: Paac Liicypera.

O Napoleonie.

G. K. Nr. 31, z 16 kwietnia 1820. Lord Som-
merset, dotychczasowy gubernator na przyldku
Dobrej nadziei, powróci do Anglii ]ia wojennym
ol<:rcie Safo. Okrt ten zarzuci votwic przed

wysp . Heleny. Bonaparte jest zdrowy, i ca
jego zabaw jest ogród. Lord Sommerset chcia
z nim m(')wi, ale Bonaparte go nie przyj.

8*
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Teatr.

Pszczóka krak., Nr. 34, z 25 kwietnia 1820.

Dnia 20 na danie publicznoci, grano koniedj:

hitykwarjusz. — Sztuka ta we wz<>]dzie komiki
jest triumfem naszych artystów. Jako przyzna
potrzeba, e wszyscy j odgrali z talentem i prac.

Dnia 23: Co kto lubi? — Urzdzenie tego wido-

wiska nader byo przyjemnem. Najwaniejsze wy-
jtki z oper, sceny z Icomedyi: Zamki na lodzie^

Syn m,arnotrawny. Zmylone niewinitko^ Ustawiczne

omyki, ztrajedji: Barbara Radzuuiowna, odgrane

byy piknie. Panna IndyczeiYsl^a w roli margra-

bianki, sama siebie przewysza. Scena ta, potrze-

bowaa lekkich objanie. Kto bowiem sztuki

niezna, mimo wzorowego odgi*ania jej ; nie pojmie

o co rzecz idzie, to jest: czy margrabianl^a udaje,

czy w istocie jest parafianlv. Bo to wanie sta-

nowi pierwsz zalet dobrego: Co kto lubi „aby

z najkrótszego wyjtku, mona jakie wyobraenie
poAvzi o treci dziea". — Gotowalnia teatralna

zasuguje take na moj wzmiank. Mowa tu jest

o naduyciu bielida, lecz nieciga si do arty-

stek. Na mczyzn to powsta musimy !... Jeden

z nich tak sobie niemiosiernie twarz zbieli, e
nos jego zdawa si by z gipsu przyprawnym.

Szyblva odmiana ubiorów i charakterów, uspra-

wiedliwia po czci to uchybienie
;
przecie go nie-

upowania. W.
Pszczóka krali. Nr. 36, z 2 maja 1820. Dnia

27 na benefis panny Indyczewskiej zapowiedziana

trajedja: Nieszpory Sycylijskie. Gr aktorów w tej

sztuce, przynajmniej nie wszystkich t ra sdzi
moemy. Pole aktu pierwszego, trzeciego, czwar-
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tego i pitego, rozdane byy dopiero w poniedzia-

ek przed wystawieniem: — alctu drugiego, dniem

pierwej, i to ju ]<:ii wieczorowi. Panu Rudlciewi-

czowi w roli Procydy, która prawie trzeci cz
sztuki zajmie, naley odda sprawiedliwo, by
ni godnie przejty. W wielu miejscacli zachwyca
widzów. Winnimy jeszcze w Icocu odda zalet

pannie Wencel, która si w pitym akcie z opo-

wiedzenia rzezi w kociele, najlepiej uicia. Przy

dobrem umieniu roli, zacliowaa wszdzie ton przy-

zwoity i najtrafniejsze stopniowania. Trwoga i po-

strach maloway si na jej twarzy, gdy wystawiaa
Amelii gron posta Monforta.

O Napoleonie.

G. K. Nr. 36, z 3 maja 1820. Bonaparte trudni

si teraz z swojemi jeneraami i domownivami
upraw ogrodu. Z rana widzie go czasem mona
w ogrodzie w szlafrolvU i czerwonej czapeczce,

a czasem tyllvO w l^amizelce i somianym Icape-

luszu. Ku wieczorowi ubiera si i zawdziewa or-

dery. Nowy dla niego dom jest ju prawie gotowy;

skada si tylls:o z jednego pitra, ale jest pielenie

i wygodnie urzdzony. Bonaparte posiada powóz
i konie i moe 12 mil angielsldcli na olcoo prze-

jeda si bez stray; ale nie wyjeda. Jenera
Bertrand i inni przejedaj si codziennie.

Z literatury.

Pszczóka l^rak. Nr. 44, z 30 maja 1820. Za-

powiedziany dawniej Dylccyonarz Poetów Polsldci

przez X. Juszyslciego, ju wyszed z druku, w Kra-

kowie u Mateci<:iego. Dzieo to, nieocenione przy-

nosi Icorzyci literaturze ojczystej.



118

Znaczniejsze drukarnie nasze, to jest Dzie-

dzickiego iMateckiego s w cigym ruchu. Pierw-

sza wytacza teraz pilvne dzieo Stanisawa Hrabi
Wodzicciego o Ogrpdacli; druga Hrabi Ossoli-
sliiego. Wiadomoci o Pisarzacli polski Tom IH
i t. d.

Prenumerata na litografie.

G. K. Nr. 45, z 4 czerwca 1820. Kto chce

prenumerowa na dzieo litograficzne W. liwi-

cldego Portrety znamienitych Polalców, in folio

w kwocie 240 zp. raczy asl<:awie zgosi si do

ksigarni W. JP. Ambroego Grabowslciego w rynlvii

pod Nr. 24. — Jerzy Samuel Bandtke.

O postpie chirurgii.

G. K. Ni'. 51, z 25 czerwca 1820. Cokolwiek

cierpic zdolnem jest pocieszy ludzlco, to wia-
tej publicznoci obojtnem by nie moe; w tem.

przekonaniu spodziewamy si, e z uczuciem pe-
nem rozkoszy dowie si publiczno, i dnia 17 b. m
dwie ciemne osoby z najpomylniejszym sliutl<:iem

w szkole praktycznej cliirurgii opei-owane zostay

od JP. Lewlcowicza professora tej nauki, w przy-

tomnoci W. Sawiczewslviego med. i cliir. doldora,

r()wnie jak uczniów tej szkoy.

Dawniej za operowany na kamie od tego
professora, dzi zdrów zupenie z u ajduje si na

Wesoej i peni powinnoci furtiana.

Teatr.

Pszcz()ka krak. r. 1820, Tom IH, str. 23.

„D. 2 lipca nowa opera narodowa w 3 aktach ory-

ginalnie wierszem napisana, z muzylv p. Bogu^
slciego pod nazwisiiem: Król Chopków czyli Ka-
zimierz Wielki i Brózda. Rzecz jest wzita z po-
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'wieci „Pielofrzyma Tenczyskiego''. Teatr by
nadzwyczajnie zapeniony. Zadano powtórzenia

opery, jako dnia 4 znowu odegran zostaa. Przez

cay okres l<:ontraldów witojaskicli orlciestra

bya powilvszon przez czonlców towarzystwa mu-
zycznego. Pan Krzyanowslvi, znany vlarynecista,

popisywa si pi^nie w solaci.

Budowa kanaów miejskich.

G. Iv. Nr. 57, z 16 lipca 18'20. Senat Wolnego
Miasta Krakowa dovonawszy dw()letniego dziea

wanego i w celu ocbdostwa i w widoku zape-

wnienia zdrowia mieszlvac()w w zacbodniej czci
miasta

,
pooy na dniu 5 b. m. i roku ostatni ^a-

mie zamylcajcy uciód sklepienia w kanale gó-
wnym, zapisawszy imiennie osoby na teraz ska-
dajce Rad Senatu i epolv ulvoczonej talv wanej
budowy i w naczyniu szlvlannyni lad tej pamitki
zamurowa rozl^aza.

Dzieo to mogce si w czci równa z lva-

naem rzymskim za Tarlcwiniuszów stawianym,

poczyna si ponad górnymi sl^arbow^ymi mynami,
zlcd szluza w czasie potrzeby, moe upuci ta^
ilo w^ody, jalva jest do czyszczenia nagego caego
kanau potrzebn, a w przecigu ol^ci '2048, od-

biera po drodze nietylico z omiu ulic gównych
rynsztolvi, ale i inne kanay, talv przygówne jak

instytutowe i prywatne w liczbie 13. Caa ta bu-

dowa, po wielkiej czci ciosanym Icamieniem mu-
rowana i doskonale sldepiona, tali jest urzdzon,
i z wikszej poowy miasta wszystkie prywatne
liloavi odprowadza do samej Wisy potrafi. Co
jednac nie pierwej rozpocztym by moe, a drugi
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podobny kana z drugiej strony miasta zostanie

wybudowanym.
Balet.

G. K. Nr. 57, z 16 lipca 1820. ToAYarzystwo

Dobroczynnoci W. M. KrakoAva iiow miao przy-

jemno, gdy w dniu 11 b. m. JP. Cogen artysta

reprezentacyj pantomicznycli i gimnastylii w ska-
dzie szeciu osób, wystawi balet na Jvorzy ubo-

gich. Za t ofiar do której przyoya si take
szanowna tutejszego Teatru lvonipania dramatyczna
przez granie komedyi, slvada Towarzystwo Dóbr.

czue podzivOwanie.

Teatr i bal w Krzeszowicach.

a K. Nr. 61, z 30 lipca 1820. Dzi d. 30 lipca

r. b. dana bdzie w Krzeszowicacli przez artystów

dramatycznych kralv0wslvich, w palacn tamecznym
reprezentacyja Icomedyi, pod tytuem: Córka Fa-

raona i Aktoi' mimo swej luoli, a po zalcoczonem
wddowisku teatralnem nastpi w górnej sali paacu
wielld bal.

Przejazd posa perskiego.

G. K. Nr. 62, z 2 sierpnia 1820. Mirza Abul-

Hassan-Chan, pose Perski powracajcy z Wie-

dnia do swego ]vraju przez Warszaw i Rossyj,
stan o 11 godzinie dnia 29 lipca w Krakowie

i zajecha do przeznaczonego dla siebie przez Se-

nat Rzdzcy W. M. Krakowa mieszlcania w domu
JP. Knotza w ulicy S. Jana, gdzie lvomendant mi-

licyi z zlecenia Rzdu doniós temu posowi o prze-

znaczonej dla niego warcie honorowej, kt()r on

przyj. Przywitany by przez JW. W. Rezydeu-

tów tu zostajcych i przyjmowa wiele goci od-

wiedzajcych siebie, za porednictwem JP.Miinnich
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professora jzyk()w orientalnych w uniwersytecie

tutejszym, z którym tak w ojczystym jzyku per-

skim jako i w angielskim a do wieczora rozma-

wia. Nazajutrz o godzinie 5 z rana opuci to

miasto i uda si w dalsz podr().

Wystpy teatru Lwowskiego.

G. K. Nr. 65, z 13 sierpnia 1820. Dzi dnia

13 sierpnia towarzystwo a^torów narodowych, ze

Lwowa dla dania kilkunastu przedstawie do tego

miasta przybye, bdzie miao zaszczyt pierwszy

raz zaleci si tutejszej szanownej publicznoci

w vomedyi przez Goldoniego w 3 aktaci napisa-

nej, pod tytuem: ona^ jakich mao na wiecie.

Na zalvoczenie widowislca przedstawiony b-
dzie obraz : iMnzy Polsde. Midzy komedy a ojra-

zem JPan Serwa czyslvi, dyrektor orkiestry lwow-

skiej gra bdzie na skrzypcach Pot-Ponrri F. A.

Duranowsviego.

G. K. Nr. QC>, z 16 sierpnia 1820. We czwar-

tek, to jest: dnia 17 sierpnia, towarzystwo akto-

rów ze Lwowa przybye, bdzie miao zaszczyt da
przedstawienie dramatyczne w 3 alitach, pod na-

zwiskiem: Helena, czjdi Hajdamacy na Ukrainie.

W przysz za niedziel, to jest: dnia 20

sierpnia dana bdzie wielka opera z muzyk sa-

Avnego Boildieu we 2 a^tach, pod nazwisls:iem

:

Jan z Parya.
Postanowienie usypania mogiy Kociuszki.

G. K. Nr. 67, z 20 sierpnia 1820. Senat Rz-
dzcy Wol. Miasta Krakowa. - Gdy zwoki Ko-
ciuszlvi w grobacli Kr()lów Polslvicli zoonemi
zostay, ogosi jy Senat scadk na wniesienie

ponmika dla ostatniego swob()d ojczystych obrocy...
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A zwracajc uwa^ na pami uniesionego do wie-

cznoci bohatera, na zamono krajow i na sam
wielko przedmiotu, postanowi odda Kociuszce
hod taki, Ictóry sigajc wspaniaej prostoty pier-

wiastkowyci wieków naszej ojczyzny, zawiadczy
ma potomnym, o caym ogromie alu i uwielbie-

nia naszego. Oto w blislvOci tego staroytnego

grodu, uderzaj krajowca i przecliodnia, proste,

a okazae Wandy i Kralvusa mogiy. Czterdzieci

polvole pochony grobowce, znildy obol<: nich

z powierzclmi ziemi wspaniae gmachy, zamci w^a-

rowne, zatary si wznoszone rk nieudolnej sztuki

tylu znakomitych mów pomniki; a te staroytne

mogiy, usypane rl^ami naddziadów naszych, ur-
gaj si z zawici czasów, i dugo jeszcze ur-
ga si nieprzestan. Nieci wic ten, ctóry tals:

wietnie dzieje dawnej Polski zakoczy, uywa
równej czci pierwszym zaoycielom naszej wiel-

ioci; niech dzie jego zgonu, bdzie dniem na-

rodowej aoby; niech polslde, obol^ wsawionycli

imion Kraiusa i Wandy, imi niemiertelne cno-

tliwego Kociuszki wspomina.

By wic to przedsiwzicie w samym pocztku
nalenej sobie nabyo powagi, Senat Rzdzcy
Wolnego Miasta Krakowa nie mogc dla zacio-

dzcego w tym roku wita odb> zamierzonej

uroczystoci w dniu 15 padziernilva y. b. jalio

w dniu dorocznym zgonu Kociuszl^i, postanowi

w nastpnym dniu szesnastym tego miesica za-

oy z przyzwoit okazaoci podstaw majcej

si wznie na cze jego mogiy: a g()ra Broni-

sawy przylega staroytnej Polski stolicy, wysza
i okazalsza nad inne, bdzie miejscem, na vtórem
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w ])rzeciag'u lat kilku / ojczystej ziemi, i glazi?

krajowego, dwignie si pomnik z tym napisem:

„Kociuszce"... W Krakowie cl. 19 lipca 1820. —
Wodzicki — Mieroszewski, Sek. Jen. Sen.

Opera.

G. K. Nr. 68. z 23 sierpnia 1820. W przyszr

czwartek, 24 sierpnia, towarzystwo aktorów^ na-

r(KloAvycli ze Lwowa ])rzybye, przedstawi oper
w 2 aktach z muzyk Karola Kurpiskiego, pod

nazwiskiem: Zamek na Czorsztynie, któr poprzedzi

komedya pod nazwiskiem : Próba przez ogie. ^li-

dzy aktami gra bdzie na skrzypcach JP. Ser-

waczyski polones Mayerbera.

Teatr.

G. K. Nr. 69, z 27 sierpnia 1820. W niedziel-

to jest d. 27 sierpnia, toAvarzystwo aktorów naro-

dow\vch ze Lwowa przybye, bdzie miao zaszczyt

da przedstawienie historycznej Icomedyi w 3-ct

aktaci z niemieclviego przez p. Dnmszewskiego
naladowanej, pod nazwisviem: Jan Gnidczyskiy

Starosta Rawski. Po kt(')rej nastpi przed stawienie-

komedyjo- opery w 1 alicie z francuskiego przez.

A. Zólcowskiego naladowanej, pod nazwiskiem:

Stara Komnacka czyli Papugi.

G. K. Nr. 71, z 3 wrzenia 1820. We rod^
to jest dnia 6 wrzenia 1820 roku, towarzystwa
aktorów narodowych ze Lwowa przybye da przed-

stawienie trajedyi ny 5 alitacli, wierszeni przez.

Piotra Kornelia napisanej, a przez L. Osiskiego-

przeoonej, pod nazwiskiem: Bodryg Cyd.

We czwartek za, to jest: dnia 7 wrzenia
Jan Serwaczyski dyrektor orkiestry lwowskiej^

bdzie mia zaszczyt, da Iconcert na sl^rzypcach.
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G. K. Nr. 73, z 10 wrzenia 1820 W ponie-

•dziaek, to jest: dnia 11 wrzenia r. b. towarzy-

stwo aktorów narodowych ze Lwowa przybye,

bdzie miao zaszczyt da przedstawienie ]vomedyi

w 3 alitach z francuskiego p. Duval pod nazwi-

skiem: Modo Henryka V. Po której nastpi opera

w 1 alccie z muzyk Karola Kurpiskiego, pod

nazwiskiem : aska Imperatora. — Na zakoczenie,

jako w rocznic uroczystoci zaprowadzenia Kon-

stytucyi W. M. Krakowa i jego Okrgu, przedsta-

wiony bdzie stosowny obraz.

Midzy obrazem a ostatni sztuk, JPan Ser-

waczyski gra bdzie na skrzypcach waryacyje

Rod ego.

G. K. Nr. 77, z 24 wrzenia 1820. Dzi w nie-

dziel, to jest: dnia 24 wrzenia 1820 roku, to-

warzystwo aktorów narodowych ze Lwowa przy-

bye, bdzie miao zaszczyt da przedstawienie

opery w 2-ch aktach, oryginalnie wierszem przez

L. A. Dmuszewskiego napisanej, z muzyk J. Els-

nera, pod nazwiskiem: Król okietek, czyli Wili-

^zanki.

Pszczóka krak., T. IV., str. 5. ...ulubiona

opera Willczanki dana bya po raz trzeci dnia

1 padziernika przy wielkim i niepamitnym na-

toku wdzów. Na widowiska poprzednie wciel

osób docisn si nie mogo, przecie i dzisiaj

awki trzeszczay na paradysie i galeryi, loe byy
zajte przed dwoma dniami, parter napeniony, e
wielu znowu powrócio do domu, w^ nadziei do-

<jzekania czwartej wystawy.

Nie dziwi si. Stolica nasza syna od wie-

ków patryotyzmem i dzi nim celuje midzy in-
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neiiu. Zna autor serca ziomków i musia do nicli

trafi...

Gra Willczanek odpoAviada wartoci dziea.

Aktoi-owie czuj zarówno z widzami jego pikne
zalety, przejci niemi wszdzie s godni olilaslvów

którymi icli publiczno obsypuje. Nie wiemy jak

wynurzy wdziczno p. Kamiskiej za rol panny
modej, za ]'ol wybawiciell^i ul^ochanegooldetka.
piew jej peen czarujcego wdziku, gra natu-

ralna i czysta zacliwycay widzów. Pan Nowal^ow-
slvi Av roli olvietlia przewysza doskonao.
Wszyscy artyci wywoani zostali.

O Napoleonie.

G. K. Nr. 79, z I padziernika 1820. Okrt
Conueror powróci z stanowiska . Heleny do
Portsmutu. Opuci on wysp . Heleny d. 20 lipca.

Bonaparte prowadzi cigle samotne ycie i nie

przyj mnje adnego bez wyjtku cudzoziemca; od-

mówi nawet odwiedzenia siebie dwom angiel-

skim admiraom. Wystawi kaza w swoim ogro-

dzie gliniany parkan, w którym porobione s dziury,

przez które widzie zdaleka moe l^adego cudzo-

ziemca, który si do jego domu zblia. Nowe jego

mieszkanie bdzie okoo Boego Narodzenia uko-
czone.

Pobyt Thorwaldsena w Krakowie.

Pszczóka krak., Tom IV, str. 90. Zwiedza
on co najwaniejsze piknoci naszej Floren cyi

polskiej... midzy innemi z upodobaniem przypa-
trywa si odlaniom paskorzeb z bronzu i prze-

wybornym robotom z drzewa. Niemniej go zacliwy-

cay okna staroytne w kociele P. Maryi wieo-
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ci i ywoci najdoskonalsz kolorów ude-

rzajce.

Teatr, muzyka i opera.

G. K. Nr. 80, z 4 padziernika ]820. Jutro

we czwartek, to jest: dnia 5 padziernika 1820 r.

towarzystwo aktorów narodowych ze LAvowa przy-

bye, bdzie miao zaszczyt da przedstawienie tra-

jedyi w 5 aktach oryi>:inalnie wierszem przez p. Kr()-

piskieg'0 napisanej, pod nazwiskiem: Didgarda.

W niedziel za, to jest: 8 padziernika, przed-

stawiona bdzie opera w 3-ch aktach, z muzyk
p. Kauer pod nazwiskiem: Syrena z Dmestni.

{Cz drug"a).

G. K. Nr. 82, z 11 padziernika 1820. W pi-
tek, to jest: 13 p. Serwaczyski, dyrektor orkie-

stry Lwowskiej bdzie mia zaszczyt da w sali

p. Knotza, wielk muzykaln akademi.
W przysz niedziel tj. 15 b. m. dana bdzie

opera : WUUczanki.

W poniedziaek za, to jest 16, przedstawione

bdzie drama z powodu uroczystoci na tene dzie
ustanowionej oryginalnie napisane, pod nazwi-

skiem : Pierwsza ynioó Kociuszki, poczem nastpi

stosowny obraz; a wszystko poprzedzi opera, pod

nazwiskiem : aska Imperatora.

Koncert p. Katalani.

G. K. Nr. 86, z 25 padziernika 1820. Dawno
od publicznoci tutejszej oczekiwana z upragnie-

niem, sawna w Europie z swego talentu pani Ka-

talani, przybywszy dnia 15 b. m. w przejedzie

y. Warszawy do Parya, daa tu pierwszy koncert

gosowy, w dniu 22-gim, to jest w niedziel w sali

pana Knotza, napenionej mnóstwem suchaczów
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tak z inieszkae(')\v Krakowa, jako te z pr(nvincyj

zebranych.

Naprónobymy chcieli zdob\'waó si na my-
li i wyrazy ku jej pochwale, do tego, co ju o niej

powszechno powiedziaa, nic wicej doda nie-

podobna. Talent jej nieporównany przechodzi wszel-

kie zalety; tak: e imi królowej harmonii, bez

przesady nadane jej by moe... Zawdziczajc
mile przyjcie Krakowianom, tysicznymi oklaski

dowiedzione, piewaa jeszcze w kocu nad przy-

rzeczenie, pie ludu angielskiego: „Boe zacho-

waj Króla!"

Lecz nie na tem ogranicza sawna artystka

warto swoich przymiotów: z niewymown rado-

ci daje nam oraz do poznania, e jej sodkiemu
talentowi, towarzyszy szlachetno duszy. Obecna
uroczystoci zaoenia mogiy Tadeusza Kociu-
szci '), dzielc tkliwe uczucia Polaków na gro-

bowcu wielkiego ma, szanowna ta podr()na,

obwieszcza nam po odpiewanem koncercie, e
drugi jeszcze i ostatni, w przyszy czwartek dnia

26 b. m. da przedsibierze, z którego jedne po-

ow dochodu przeznacza do skadvi na pomnik
bohatei-owi, drug na wsparcie cierpicej ludzkoci.

Wystp aktorów wileskich.

G. K. Nr. 90, z 8 listopada 1820. Jutro we
czwartek, to jest dnia 9 listopada r. b. nowo przy-

byli artyci dramatyczni z Wileskiego teatru,

bd mieli zaszczyt da przedstawienie komedyi
nowej w 1 alccie z francuskiego przeoonej, pod
nazwiskiem: Narz^czpui. Po której nastpi opera

O Opis w Pszczóce krak., T. 111, str. 56.
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z muzyk Elsnera av 1 akcie, pod nazwiskiem:

Echo. — Zakoczy widowisko komedyjo- opera

przez L. A. Dmuszewskiego, pod nazwiskiem

:

Szkoda Wsóiv.

Teatr.

G. K. Nr. 92, z 15 listopada 1820. W niedziel

to jest d. 12 listopada r. b. dan bya. opera ba-

jeczna z tacami iiloonemi przez p. Couder z mu-
zyk K. Kurpiskiego w 2 aktach, pod nazwi-

skiem: Czaromys. Poprzedzia komedya nowa
z francuskiego w 1 akcie, pod nazwiskiem: Skutki

Reduty.

G. K. Nr. 94, z 22 listopada 1820. W niedziel

za, to jest d. 26, dana bdzie nowa opera z chó-

rami przez L. A. Dmuszewskiego na przyjazd Naj.

Imperatora wszech Rossyi Króla Polskiego orygi-

nalnie wierszem : Nadgroda.

G. K. Nr. 96, z 29 listopada 1820. Jutro we
czwartek to jest dnia 30 listopada 1820 r. dane

bdzie przedstawienie opery z niemieckiego przez

L. Dmuszewskiego przetlomaczonej z muzyk
K. Kurpiskiego, w 1 akcie pod nazwiskiem : a-
ska Imperatora.

G. K. Nr. 102, z 20 grudnia 1820. Jutro...

d. 21 grudnia r. b. dana bdzie komedya w 2-ch

aktach z niemieckiego Augusta Kotzebue pod na-

zwiskiem: Podró z Beiiina do Poczda.mu, czyli:

Milczcy mimo looU. Po które] nastpi komedyo-

opera w 1 akcie oryginalnie napisana przez L. A.

Dmuszewskiego, pod nazwiskiem: Tadeusz Chwa-

libóg.

G. K. Nr. 103, z 24 grudnia 1820. W niedziel

dnia 24 grudnia r. b. dana bdzie nowa komedya
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w 1 akcie, z francuskieg'o pana Piard przeto-

inaczona, pod nazwiskiem : Protekcya. — Po której

nastpi opera w 2-ch aktach oryginalnie wierszem

w polskim jzylvu przez L. A. Dmuszewskiego na-

pisana, pod nazwiskiem : Nadgroda, czyli : Wskrze-

szenie Królestwa Polskiego.

G. K. Nr. 1, z 3 stycznia 1821. We czwartek

za, dnia 4 b. m. na benefis Ignacego Kochanow-
skiego, dana bdzie nowa komedya z francuskiego

pana Moliere tomaczona w 5 aktach, pod nazwi-

skiem: Mieszczanin szlachcic.

G. K. Nr. 2, z 7 stycznia 1821. W niedziel,

d. 7 dana bdzie wielka narodowa opera w 3-ch

aktach, oryginalnie wierszem napisana, z muzyk
p. Boguskiego, pod nazwiskiem: K?'ól Chopków.,

czyli Kazimierz Wielki i Brózda.

G. K. Nr. 3, z 10 stycznia 1821. W nastpu-
jcy wtorek, to jest 16 stycznia r. b. na benefis

Józefy Szymkayowej dana bdzie nowa wielka

trajedya z dzie Woltera przeoona wierszem

w 5 aktach, pod nazwiskiem: Tankred.

Tablica pamitkowa H. Dbrowskiego.
G. K. Nr. 6, z 21 stycznia 1821. Na pitna-

stem posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Krakow-
skiej dnia 21 grudnia 1820 r. JW. Reprezentant

Siemoski w zabranym gosie oddajc zalety wa-
lecznoci zmarego Jeneraa Dbrowskiego uczyni
wnioselv, aeby dla uwietnienia pamitki tego bo-

hatera w imieniu i na koszt Reprezentacji Rzpltej

Krakowskiej w kociele Katedralnym krakowskim
wmurowany zosta marmurowy kamie z tym na-

pisem: Reprezentacya Narodu Ziomkowi swemu
bohaterowi Dbrowskiemu. Izba Prawodawcza

Bkowski. Kronika krak. 9
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w zgromadzonycli czonkach w niemylnem prze-

konaniu dzielc uczucia nalene sla^Yie i wale-

cznoci zmarego Jeneraa Dbrowsl^iego przycliy-

lia si jednomylnie do wniosku ').

Teatr i reduta.

G. K. Nr. 6, z 21 stycznia 1821. Dzi w nie-

dziel, to jest dnia 21 stycznia 1821 roku, dana

bdzie wiell<:a trajedya w 5 alvtacli z dzie Sia-

kespeara wyjta, pod nazwisldem: Hamlet Króle-

wicz Duski,
Dzi dana take bdzie w paacu pod Krzy-

stoforami Nr. 358 na pierwszym pitrze Reduta

czyli Bal masl^owy za biletanu po zp. 3.

G. K. Nr. 7, z 24 stycznia 1821. W nastpu-

jcy wtorek, to jest dnia 30 stycznia 1821 roku,

na benefis JPanny Katarzyny Wencel, dana b-
dzie wiellva narodowa trajedya w 5 aktaci z dzie-

jów ojczystycli napisana przez A. Zdziarskiego

pod nazwiskiem: Stefan Batory Król Falski, czyli

Spisek Zborowskich.

G. K. Nr. 14, z 18 lutego 1821. W przyszy

wtóre lv, to jest dnia 20 lutego na benefis Józefy

Skibiskiej dana bdzie pierwsza reprezentacya

wielkiej czarodziej siniej opery w 4 aktach przez

A. ókowskiego, artyst dramatycznego teatru

narodowego Warszawskiego napisanej, z muzyk
po wikszej czci K. Kurpiskiego kapelmajstra

dworu J. C. K. Mci, pod nazwiskiem : Bogini Nu-

dów, czyli: Podró Ipsylona przez komin.

*) Tablica ta wmurowan zostaa w poudniowej cianie

liatedry.
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parterze mówicych, e szkoda tak piknej poezyi

i tylu wybornych myli, do zbyt 2:onego w exe-

kucyi o]-kiestry akompaniamentu. A. S.

Teatr.

G. K. Nr. 17, z 28 lutego 1821. W przyszy

pitek, to jest dnia 2 marca 1821 roku, dana b-
dzie pierwsza reprezentacya komedyi w 5 aktach

z angielskiego, Ryszarda Sheridana przerobiona

przez JP. Wojciecha Bogusawskiego, w^ydawcy

dzie dramatycznycli
,

pod nazwiskiem: Szkota

Obmowy.
G. K. Nr. 19, z 7 marca 1821. Jutro we czwar-

tek, to jest d. 8 marca dana bdzie nowa trajedyja

w 5 aktacli z niemieckiego p. Lessinga, przez

p. Bogusawsliiego przeoona, pod nazwiskiem:

Emilia GalottL

G. K. Nr. 21, z 14 marca 1821. W przysz
rod dnia 2 1 marca r. b. na benefis Joanny Ko-

chanows^iej dana bdzie pierwsza reprezentacyja

trajedyi narodowej w 5-ciu al^tacli, wierszem ory-

ginalnie napisanej przez JW. z Bielisldcli u-
biesk, . p. maonlv JW. ubieslciego, by-

ego ministra sprawiedliwoci Xistwa Warszaw-

skiego, pod nazwisdem: W\mda Królowa Polska.

Rzeba.
G. K. Nr. 22, z 18 marca 1821. Przybyy

w tej ciwili z Warszawy do Krakowa Wilhelm

Micheli czyni wiadomo, i ma bardzo dobrze tra-

fione gipsowe wizerunlii sawnych bohaterów Pol-

skich, Kociuszki i Poniatowsldego, w sdepie

w domu Girterow^sliim w ulicy Stolarsl^iej pod

Nr. 49 po zp. 18 do sprzedania. Pochwaa, jak
to dzieo kunsztu w Warszawie uzyskao, spodzie-
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wa mu si kae, e i tu znajdzie mioników
i kupujcych.

Koncert.

Pszczóka la-ak. r. 1821. T. II, str. 50. „Tu-

tejsze towarzystwo muzyczne dao l^oncert zwy-

czajny w dniu 18 marca. Miody skrzypcie p. Ma-
jewslvi krakowianin w odegranych solacli concer-

tando uczyni nam przyjemn nadziej, e przy

dooeniu pilnoci, staraniu o nabór gustu, bdzie
w niedugim przecigu czasu zaszczytem swoicli

ziomlvów. Przy tale widocznym talencie wtpi nie

mona o najpomylniejszyni skutku usiowa tego

modzieca. Pani Sidbislca z olvlaslvami zawsze
przyjmowana w teatrze, równie i tu w odpiewa-
niu aryi wosleiej daa dowody ujmujcego talentu

Teatr.

G. K. Nr. 23, z 21 marca 1821. W nastpu-
jcy Avtorek, to jest dnia 27 marca r. b. na benefis

Ignacego Lasoceiego, dana bdzie wcale nowa
wielka narodowa trajedya, napisana wierszem przez

p. Ignacego Humnickiego, po raz pierwszy dopiero

w roleu zeszym dnia 24 listopada na teatrze war-
szawskim przyjta z najwikszym imiesieniem,

pod nazwisleiem: ókiewski pod Cecora.

G. K. Nr. 27, z 4 kwietnia 1821. W przyszy
wtorek, to jest d. 10 kwietnia 1821 r. na benefis

Józefa Sobieskiego, dana bdzie wielka narodowa
trajedya w 5 aktach, oryginalnie wierszem przez

J. U. Niemcewicza napisana, pod nazwiskiem:
Wadysaw Król Polski i Wgierski pod Warn.

Z literatury.

G. K. Nr. 30, z 15 kwietnia 1821. Wyszo
w Krakowie w drulcarni J()zefa Mateckiego mae
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dzieko z piciu arkuszy zoone, pod napisem:

Pisma wierszem i proz, ^-dzie si znajduje wiersz

na mier Xicia Poniatowskiego. Podró do

Drezna, sposobem listu napisana, bajki róne,

inne wiersze, nadto kilka powieci proz , tak tlo-

maczonych jako oryginalnych.

Sypanie mogiy Kociuszki.

G. K. Nr. 3-2, z 22 kwietnia 1821. Zapowie-

dziane przez Komitet d. 14 b. r. rozpoczcie tego-

roczne robót okoo mogiy Tadeusza Kociuszki,

na dniu 16 ]*ano odbyo si wietnie. Czas najpi-

kniejszy sprzyja; oddzia milicyi krajowej uzbro-

jony w narzdzia do kopania, ochotnicy z gmin
miejskicli, i wielka liczba ludu i znakomitych osób

obój ej pci tav prywatnych jako i rzdowych, prócz

stawiarzy do tej roboty ngodzonych, okryy gór
Bronisawy. Po mszy . odczytanej przy piewach
i muzyce w kaplicy, X. Kanonik Sotyk powici
narzdzia i ksig do zapisywania ofiar przezna-

czon...

Poczem rzucono si z podwojon gorliwoci

do roboty i tkliwe dowody ulubienia tej pracy

licznie si odnowiy. Przeszo tysic zotych ofiar

w ksiv zapisano. Mamy nadziej, e przy za-

prowadzonym porzdku, budowa ta szybko post-

powa bdzie. Jest konduktor i dozorca do cigego
dozierania, a na ^ady tydzie dwócli czonlvów

komitetu do nadzoru. Na ten tydzie trudni si
tem JW. Józef Hr. Wodzicki i W. Floryjan Stra-

szewski.

Opera i teatr.

Pszcz()ka a-ak., T. II., str. 64, 1821 r. „Na
kontrakty witojaskie wiele oper przygotowano.
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Wszystkie s dokadnie wyuczone. Jan z Parya^
Jadwiga, Angioliaa, Pustota, Aleksander Wielki

i Apelles (w kt()rej spodziewany tenorzysta p. Za-

lewski publiczno zachwyca ma) , Woziiuoda,

Król Chopków, Kociuszko nad Sekwan i inne

wci wystawiane zostan.

G. K. Nr. 41, z 23 maja 1821. Jutro we czwar-

tek, to jest dnia 24 maja 1821 r., na benefis Jana
i Józefy Szymkayów, dana bdzie pierwsza re-

prezentacya wielkiej historycznej opery narodowej

z recitatiwami w 3-ch aktach oryginalnie wierszem

napisanej przez Juliana Ursyn Niemcewicza, z mu-
zyk Karola Kurpiskiego, nadwornego kapelmaj-

stra Ces. Król. pod nazwiskiem: Jadwiga Królowa

Polska, czyli Poczenie Litwy z Koron.
G. K. Nr. 43, z 30 maja 1821. Jutro we czwar-

tek, to jest dnia 31 maja 1821 r. na benefis JP.

Antoniego Zawadzkiego, dana bdzie nowa kome-
dya w 3 aktach z francuskiego (p. Picard) tóma-
czona przez JP. ókowskiego, artyst dram. teatru

Warszawskiego, pod nazwiskiem Dwóch Siecie-

chów. — Zakoczy spektakl nowa komedyjo-opera

w 1 akcie przez JP. L. A. Dmuszewskiego, artyst

tego teatru napisana, pod nazwiskiem: Uan Pol-

ski, czyli Ludzko nadgrodzona.

O Napoleonie.

G. K. N]'. 45, z 6 czerwca 1821. Doniesienia

z wyspy . Heleny potwierdzaj, e Bonaparte

coraz bardziej jest sabszym. Od 3 miesicy nie

wstaje z ()ka, nie moe nic trawi i sdz, i
wkr()tce mnrze.
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Opera. Cyrk.

G. K. Nr. 49, z 20 czerwca 1821. W niedziel

d. 24 dana bdzie pierwsza reprezentacyja nowej

opery heroicznej ory;2,inalnie wierszem napisanej

z muzyk F. Dutkiewicza, w 2 aktach pod na-

zwiskiem Kociuszko nad Sekwan.
W niedziel d. 24 czerwca, w Kole gimna-

stycznym VI S. Scholastyki, gimnastyczny i szkolny

beraitero Teodor Cogen z familij swoj bdzie
mia zaszczyt da wielkie i zadumiewajce wy-
stawienia sztuk na koniach, czyli sztucznego je-

denia, jakie tu jeszcze nie byy widzialne, w 3-ch

oddziaach.

Z literatury.

G. K. Nr. 51, z 27 czerwca 1821. Pierwsze

trzy tomy dramatycznycli dzie Wojciecia Bogu-

sa\v^skiego wysze z druku, znajduj si w ksi-

garni Józefa Matecl^iego w ulicy Grodzkiej pod

Nr. 27.

G. K. Nr. 52, z 1 lipca 1821. Dzieko o y-
dach zawierajce w sobie oryginalne tumaczenie

Talmudów, tudzie wyls:rycie zasad moralnych

i rozumowania Izraelitów, w Siedlcach drukowane

jest do sprzedania w Krakowie w ksigarniach

JPana jNlaja, p. Mateckiego i p. Friedlein, exem-

plarz zp. i gr. 6.

Poniewa za zjawia si odpowied na wspo-

mnione dzieko tu w Krakowie, przez yda Sa-

muel Baum, na Kazimierzu mieszkajcego, wydana,

a to w wyrazach najdotkliwszych przeciw autorowi

i fasz zadajca tumaczonym textem, wic autor

Juda jemu przyrze^a jeszcze obszerniej, jak dotd
twierdzenia swe dowie.
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Kronika z ycia towarzyskiego.

Telegraf, Nr. 26, z 1 lipca 1821. Kontrakty
tegoroczne jedne kolej trzymay z niepogod a
do dnia 27 b. m. — Z pokazaniem si soca,
zdaje si, jakoby i interessa lepsz posta przy-

bray. — Ogr()d Krzyanowslviego w dniu rodo-
wym, czwartkowym i pitkowym by napeniony
piknym i facyendujcym wiateni. Z jednej strony

toczyy si nkady o poyczki ]:)ienine, zastawy,

dzierawy i sprzedae ; z drugiej miosne wejrze-

nia, westclmienia, konessanse; (do zavvarcia wie-

czystych, mówi, e podobno nikomu z nikim nie

przyszo); odbyway si bez przeszkody. Na operze

Kocinszko nad Sekwan, przyjtej z uniesieniem

od publicznoci, teatr by napeniony. — Scenie 1

alctu II-go towarzyszyy chóry klasczcycli i krzy-

czcych brawo ! ze wszystlvicli czci sali i to za

kadym wderszem. adne z widowisk tegorocznych

nie byo tak liczne. — Ksiga ofiar przy mogile

Kociuszki zysl^aa wczoraj blisko 1000 zp. Pogoda
pikna. — Pszczóka wychodzi odtd o godzinie 5

popoudniu w niedziel.

Telegraf, Nr. 27, z 8 lipca 1821. W cigu
ostatnich trzeci tygodni, Wisa trzy razy wzbie-

raa; trzecie wezbranie byo równie mocne jak

pierwsze. Tegoroczne Icontrakty nadspodziewanie

krótko trway, po dniu 3 lipca ju nikogo nie byo,
mimo, e zjazd by wielki i wszystkie obere po-

zajmowane.

W ostatni czwartek Boego Ciaa pikna po-

goda posuya uroczystoci. Z rana by wielki

ol:)cli(')d zamkowy w asystencyi wszystkicli wadz
krajowycli; popoudniu za z kocioa P. Maryi.
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Po skoczonym obrzdku cala publiczno rzucia

si tumem na równiny przed paacem iDiskupim

dla przypatrzenia si Konikowi, odwiecznej pa-

mitce narodowej. Na ostatnim targu uwaano
mnóstwo woz()w przybywajcycli z Galicyi po

zjoe. ~ W Xigarniach Mateckiego i Grabow-
sldego, znajduje si nowe dzieo arcy-cielcawe,

l^osztem ostatniej wydane, S Band kiego, pod ty-

tuem: „Historya Biblioteld Uniwersytetu Jagiel-

loskiego". — Wiktuay droej.
Telegraf Nr. 28, z' 15 lipca 18-21. Pan Zalesia

tenorzysta, wystpi d. 10 lipca r. b. piei'wszy raz

na scenie naszej w roli Apellesa. - Gos jego pe-

en sodyczy i wdzilvu czarownego, w omamienie
wprawia suchaczy, gra przyjemna, delclamacya

czysta odpowiedziay talentowi. Nigdy opera polska

w KravOwie, nie bya talv wietn, jakby teraz

by moga; wyjwszy Icoclian ordestr, Idóra

przez wasne zaniedbanie nielctórych czonlvów,

w miernoci wiecznej zostawa soljie yczy. Pani

Slvibisva godnego siebie majc teraz wspózapa-
nilia melodyi, zdaje si, jalcoby podwajaa swój

nieoceniony talent. Dzi ma by dan opera: Jan
z Parya, w ls:tórej p. Zalesili gra bdzie Jana.

mier Napoleona.

G. K. Nr. 58, z 22 lipca 1821. Z Wiednia

d. 14 lipca. Przez nadzwyczajn ols:azy nadesza

tu z Londynu ])od d. 4 lipca nastpujca wda-

domo:
Bonaparte ju nieyje! Umar dnia 5 maja

okoo godziny 6 z poudnia po dugiej chorobie,

na któr przeszo 40 dni lea. - da, aby po

mierci ciao jego byo otworzone, domylajc si,
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i na t sam chorob murze, kt()ra ojca je;2,o

w grób wpdzia, to jest iia raka w odku. Pi'zy

otwarciu ciaa znaleziono istotnie t sam clioi'ob.

A do ostatniej cliwili by przy zupenych zmy-
sacli i skona bez boleci... poniej wypis z pry-

watnego listu...

Z wyspy . Heleny d. 7 maja 1821. Bona-

parte umar w sobot d. 5 b. m. o godzinie 6 z po-

udnia po 6-ciotygodniowej chorobie, Idóra dopiero

w ostatnich 14 dniacli okazaa si niebezpieczn.

Ciao jego zostao otworzone i znaleziono, e mia
w odlai raka znacznie ropicego. Wczoj-aj za
po obejrzeniu go przez gubernatora i naczelnika

wyspy, zoone zostao na paradnym katafalu. —
W i)rzecigu pierwszych 4-ch tygodni nie okazy-

Avaa jego cioroba adnego niebezpiecznego znaku,

lubo on zdawa si by przekonanym, e mu mier
przyniesie; dopiero w ostatnich 14 dniaci poznali

lekarze, e z niej nie wyjdzie. Na 5 czyli 6 godzin

przed mierci poczyni jeszcze swoje ]'ozporzdze-

nia, poniewa do ostatniej cliwili ycia hyl przy-

tomny. da, aby ciao jego byo otworzone, co-

wasny jego chirurg uskuteczni. Sdzimy, i zo-

stawi testament, który z innemi jego papierami

albo ju jest, albo bdzie do Anglii przesany.

Wiadomo o jego mierci przywióz do Lon-
dynu Icapitan Crokat od 20-go puku, która zaraz

wszystkim posom zagranicznym udzielon zostaa,

a ci powyseali z ni goc()w do swoich Dworów.
G. K. Nr. 59, z '25 lipca 1821, Z Londynu

d. G lipca. — Straszny ()w niegdy m dla mo-
narchów i lud()w, Napoleon Bonaparte ju zeszed
z tego wiata. Lul)o ju przewidywane poniekd
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byo zdarzenie, w pierwszym jednak dniu, p^dy na-

desza o niem wiadomo, litóra bysl<:awie roze-

sza si po miecie, nie mówiono jalv tyllvO o mierci
tego pamitnego ma. Naley on teraz do liistoryi

i sama zazdro przyzna musi, i najwiksze po-

siada talenta; lecz take najzapalesi jego dziwi-

<}iele zaprzeczy nie mog, e ich nader le uy-
wa....

Jake zote ol3iecywano sobie po nim czasy,

i jalce trudno byo tysicom oderwa myli swoje

od niego; on tylko sam potrafi milionów ludzi

pikne zniszczy nadzieje!...

Przy odpynieniu ol<:rtu z wyspy . Heleny,

na którym kapitan Crokat przywióz tu wiadomo
o mierci Bonapartego, nie by jeszcze dzie jego

pogrzebu oznaczony, ale pociowany bdzie z lio-

iiorami nalecymi si stopniowi jeneraa. Guber-

nator i officerowie angielscy obejrzeli naj pierwsi

zwoki jego, na których widzenie z caej wyspy
lud si zgromadza.

Jedno z pism tutejszycli wieczornycli donosi:

^,W tej ciwili doAviadujemy si, i rzd nasz po-

sa gubernatorowi Hudson Lowe rozlcaz , aby
zwolci Bonapartego odesa z wyspy S. Heleny na
liniowym okrcie do Anglii". — Inne za z opo-

zycyjnyci wzywa cay fakultet medyczny w Anglii

i reszty Europy, aby ogosili publicznie, czyli przez

swoje praktyki znaleli kiedy w odlcu ludzkim
ral^a ropicego?

Bonaparte krótko przed mierci egnajc si
X kapitanem Poppleton, odda mu w podarunku
brylantami w^ysadzan tabakier, mówic: „Bd
odrowy przyjacielu ! Ta tabakiera jest jeszcze je-
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dyn bagatel, któr posiadam. Oddaj j WPanu^
aby po mierci mojej okaza móg znak mojej

Avdzicznoci^
Przybyy tu ls:apitan Crol^at z wiadomoci

o mierci Bonapartego zajeclia j)rosto do admira-

icyi. Lordowie admiralicyi udali si zaraz do J. K.

Mci. Zdarzenie to (wyraa jedno z pism tutejszyci),

które przed kilku laty sprawioby byo wielkie

zadziwienie, przyjto tu spokojnie i mao kogo

obeszo. Jakie jednali by mogy ostatnie yczenia

Bonapartego wzgldem jego pocliow^ania nie w^t-

piemy, i ciso dopenionemi zostan...

...Wizienie Bonapartego na wyspie . Heleny

trwao od 15 padziernika 1815 i kosztowao rocznie

rzd angielski 3 do 400,000 fs.

Wiadomo o mierci Bonapartego, ctóra

przed ldllvu laty wstrzsnaby bya ca ziemi,

nie uczynia teraz wdel<:iego wa-aenia; papiery

rzdowe podniosy si tyll^o o pó od sta; lecz na

francuskie pomylniejszy mie wypyw bdzie.

Szkoa sztuk piknych.

G. K. Nr. 59, z 25 lipca 1821. Przybyy do

miasta tutejszego, byem ciekawy oglda w dniu

19 i 20 b. m. Szlvo sztuv pielonych i wddzie po-

stpy uczniów. Widok mnóstwa modziey uspa-

sabiajcej si w tej pielonej nauce, sprawda mi
przyjemno; aebym sprawiedliw jako obojtny
parafianin o wystawionycli dzieacli da opini,

wyzna musz, co dorysunvów: zastanowia mnie
zrczno i atwe pojcie Antoniego Boduszy-
skiego, niemniej praca i wytrwao w odrysowa-

niu Xcia Poniatowsiiego, ocazana przez Wyso-
cldego. Pikne dziea i pociway, godna pilno^
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WWPP. Konopczanek, które dziea, chociaby nie

by\- tak zrcznie i tak przyjemnymi kolorami
oddane, samo zajcie si tak przyjemnym i cliwa-

lebnym przedmiotem, jest do nwielbienia w pci
picnej. Raczy nam te ol\:aza W. Brodo\vsvi

rodav i ])rofesor rysimlców dzieo swoje: sawnego)
z mocy swojej Hervulesa pónocnego, na wzór Her-

lviiesa gTec^iego. IM. R. z vSandomierza.

Ognie sztuczne na Wawelu.
Telegraf Nr. 30, z 29 lipca 1821. Dzi dany

bdzie wielki fajerwerk na dziedzicu zamkowym.
Wyoranie starych monet.

Telegraf Nr. 32, z 12 sierjniia 1821. Chopek
orzcy w polu niedaleko góry . Bronisawy, zna-

laz niedawno gar monety staroytnego odbicia.

Widzielimy wczoraj l^ilkanacie sztiilv, wszystkie

s prawie anstryacs:ie 3 grajcar()wlvi. Na jednej

z nich l)y rok 1626. — Mówi, e tych pienidzy
znalaz 2 gaiTice, ale zazAvyczaj co mówi, to bywa
l^rzesadzone.

Poar.
Telegraf Nr. 35, z 2 wrzenia 1821. Dnia 29

z. m. midzy godzin 9 i 10 z wieczora, okropny
poar zaj si w domu Przybylskiego w r>'nlvu

miasta, przy rogu Floryasviej ulicy, w podle ba-

^^yliki Panny Maryi. W mgnienin oka ca jego

powierzcmi ogarny pomienie, tav dalece, e
z pocztlvU wszelki ratnnelv zdaAva si by dare-

mnym. Nie wyszo dziesiciu minnt, a drugi dom
Sztumera tego samego dozna losu, lud cracow-
ski zbiegajc si na ratunelv z rozpacz rznci si
na najwilisze niebezpieczestwa, obok paczu i na-

rzekania. ydzi vamiersc>' dowiedli tn prawdzi-
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wej mioci bliniego w gorliwem popiecliu na

obron. — Ile nam jest wiadomo, stró kamieni-

czny Sztumera, z pogard mierci widziany by
w poród pomieni poerajcycli dom swego pana;

X. agowski, Szwarc kupiec, Hart majster ciesiel-

ski, mody Zamojski jubiler, celowali gorliwoci

i odwag. Ostatni zaskoczony pomieniami od

wscliodów, powyrzucawszy wszystko z drugiego

pitra, po drabinach dopiero spuci si na d().

Ogród Kremera.

Telegraf Nr. 37, z 16 wrzenia 1821. Do naj-

przyjemniejszych dzi ogrodów publicznych w Kra-

kowie, liczy si ogród Kremera za mynami. Prze-

chadzki ma liczne, dwa stawmy na których si
znajduj baciki i ódki do pywania, w rodlm
pielony letni domek z pokoikami na dole i salk
na pierwszem pitrze, gdzie jest biar. — Jedzenia

i napojów kadego czasu dosta mona. Kawa,
chlel) wiejski, maso wiee, kurczta przewyborne

i tanie.

Panorama.

G. K. Nr. 76, z 23 wrzenia 1821. P. Kletko

z Berlina w przejedzie przez Kraków do Rosyi

pokazuje w Hotelu Drezdeskim JP. Lipislviego,

gabinet optycznych panoramow. Gabinet ten za-

wiera 10 wedle natury odrysowanych i w natural-

nej wiell^oci w ystawionych widol<:ów , Drezna

,

Rzymu, Medyjolanu, Zuricli, Wyspy 8. Heleny,

Moslvwy, Królewca, Neapolu etc.

Zegar soneczny.

G. K. Nr. 78, z 30 wrzenia 1821. W tych

dniach odnowiony i poprawiony zosta dla wygody
publicznej kompas na poudniowej stronie kocioa
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P. Maryi, w 140 lat po jego pierwszem zaoeniu.
Przydanym jest do niego poudnik dla redniego
czasu, to jest dla talciego biegu, który mie po-

winny zegary dobrze uregulowane. — Naznaczone
s na tyme kompasie linie znalv()w niebieskich.

W tycli dniacli przybyy do tutejszego obser-

watoryinn dwa nowe narzdzia, inklinatorium

i sextant Hadleya z Instytutu Reichenbacha. Spro-

wadzane s tymczasem tal<:owe pomniejsze na-

rzdzia.

Teatr.

Telegraf Nr. 39, z 30 wrzenia 18-21. Teatr

narodowy krakowsl^i ma by wkrótce otwarty

i przy doborze artystów z dawnycli i nowo spo-

dziewanych, przyozdobieniu sceny w nowe deko-

racye i ubiory, sprowadzeniu naj celniejszy cli oper,

urzdzeniu orkiestry, pod dyrekcy p. Skibisl^iego,

przyjemnycli spodziewa si Icae widowisli.

Nuty.

G. K. Nr. 79, z 3 pazdzierniiia 1821. Muzy-
cznej sztuki Kazimierza Nowakiewicza, pod tytu-

em : Pomnil^: Kociuszl<:i, ofiarowanej J. O. X. Za-

jczlvOvvej, talv na ca orliiestr, jalio i na forte-

piano dosta mona w redakcyi Gazety kralcowskiej.

Teatr.

G. K. Nr. 81, z 10 padziernika 1821. Przy

zaczynajcym si kursie zimowym teatru kral^.,

w nastpujc niedziel, to jest d. 14 padziernil^ia

r. b. dan bdzie pierwsza reprezentacya wielkiej

trajedyi klasycznej w 5 alvtach z dzie p. Woltera,

przekadu Ludwika Osisldego, pod nazwiskiem:

Alzyra, czyli Amerykanie'
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G. K. Nr. S-2, z U padziernika 1821. We
(czwartek, to jest d. 18 padziernika r. b. dana b-
dzie koniedya w 3 aktach, pod nazwiskiem: Odwet,

czyli Barbara Zapolska.

G. K. Nr. 86, z 28 padziernika 1821. We
czwartek, to jest dnia 1 listopada, dana bdzie
wielka nowa opera z dzie Wojciecha Bogusaw-
skiego w 3 aktach, z muzyk sawnego Ferd. Paer,

byego Jcapelmajstra przy dworze Napoleona, pod
nazwiskiem : Kamilla.

G. K. Nr. 88, z 4 listopada 1821. Dzi w nie-

dziel dana bdzie historyczna komedyja w 3-cli

aktach, pod nazwiskiem: Jan Grudczyski, Staro-

sta liaioski.

We wtorel^, d. 6 padziernika, na benefis An-
toniego Zawadzkiego, dana bdzie nowa komedyjo-

opera w 1 alccie, z fraiicuskiego przez L. Dmu-
szewskiego naladowana, pod nazwiskiem: Obia-

dek z Magdusl. — Rozpocjznie komedya w 3-cli

alctach, z francuskiego przeoona, pod nazwiskiem

:

Wieczór modny, czyli Chioila pochoci.

G. K. Nr. 91, z 14 listopada 1821. Jutro we
czwartek, 15 listopada dana bdzie Kamilla (z now
(Ickoriicy).

W niedziel za 18 listopada dany bdzie
nowy pantomiczny balet w 1 akcie uoony przez

p. Couder, z muzyk F. S. Dutkiewicza, pod na-

zwiskiem: niwiarze, czyli Córka le strzeona. —
Który poprzedzi komedyja w 2 aldach, pod na-

zwiskiem: Nauka dla mów.
Pszczóka kraliowska. Rok 1821. Tom lY,

str. 265. Nowy balet pantomiczny p. Coudera,
z muzyk p. Dutkiewicza, pod napisem: niwiarze,

Bkowski, Kronika krak. 10
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inile zaljawi publiczno. Zycz>' naley, al)y to

widowisko, doskonalc si stopniami, ntrzynianc

Ijy mogo przy tntejszym teatrze. — Grorliwoc

pana Coiidera godna ze wszech miar ])ocliwaly,

potrafi uprztn wiele zawad, jakie zazwyczaj

w pocztkach stawaj na przeszkodzie. Panna Co-

gen szczególniej si podobaa. Artystka ta, znann

ju z niepospolitej zrcznoci w sztuce jedenia
konno, pikne wieczory obiectnje dla milonilców

Terpsykory. Znana i |)owszechnie lubiona opera:

]]'ozl(cu(l<f l\rnjs]xi, grana 25 z m. przynosi chlub

staraniom p. Skibiskiego za dobre wyuczenie

piewów.
G. K. Nr. t)3, z -ii listopada 1821. Jutro we

czwartek, to jest d. 22 listopada, dan bdzie ko-

medyja w 3-ch aktach oryginalnie po polsku na-

])isana przez pinia Bogusawskiego, pod nazwi-

skiem: Spazmy niod/ic.

W niedziel za d. 25 dana bdzie o]>era

w 3-ch aktach. Woziwoda parydi
Muzyka.

G. K. Nr. 1)3, z 21 listopada 1821. Towarzy-

stwo Przyjaci(') Muzyki donosi prze. publicznoci,

i w d. 22 listopada ]•. b. we czwartek odegra

wielk msz o godzinie 10 w kociele S. Anny,

gdy . Cecylia jest patronk tego towarzystwa.

Teatr.

( J. K. Nr. !)-t, z 25 listopada 1821. We czwar-

tek d. 21) dana bdzie opera w 3-cli aktach: lio-

clius Piimpeiiiikiel, av której prz\'by\' ze T.wowa

znany na tutejszej scenie JP. Romanowski ai*tysta,

poleci si (w roli Jalapy, doktora) wzgldom ])rze.

publicznoci.
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Z literatury.

(t. K. Nr. 1)6, z -2 liTiidiiia 18-21. Dzieo pod

t\'tMleni : Prawo narod()\v naturalne z praktyk
pastw iMiropejskicli poczone, przezemnienoone,

w miesicu i2;riidniu koiiczceg-o si roku wychodzi

z pod ])rasy.

Prenumerowa majcy do mnie wprost, lub

do p. Andjroeg'0 (Irabowskiego, ksigarza zgosi
si mog.

l^]xemplarz na papierze klejowym zl|). 8. Na
drulvOwan>'m zp. 6 vOsztiije. — AV Krakowie d.

i>3 listopada 1821. Felix Sotwiski. F. O. P. D.

Prof. Un. Jag.

Pszczóka lvrak. r. 1821, T. II, str. {\:i „Sto-

lica nasza od r. 1801) wydaa z swoicli drukar
kilva dzie wiellciej wagi. Znane ju by i)owinny

kademu rodakowi nastpujce: O stanie A/cadenui

krakowslciej, dzieo nader szacownej pracy i zalety

8oty]vowicza; Arclilteldnrd X. lirabi SieravOW-

sviego, ctóra lvsigozbiory wszystkicli uczonycli

i wysze Idasy szvó narodowyci zdol)i ma prawo;

HUtorya drukar kridiowsldch ])rzez Samuela Bandt-

viego, aczkolwielv nie bez ucliybie, przynosi au-

torowi prawdziw cliwal; Wiadoaa)ci o pisarzac/i

jjn/skic//, dzieo Ossoliskiego, wyszem si by
zdaje, nad wszystko, colcolwielc w tym i'o(lzaju

w jzyku narodowym wyjsc mogo; DijL-ci/oaarz

luiciir jioi^IJcIi przez X. Juszyskiego, lub o naj-

licliszyclj pisarzy w poczet icli wiernie umieszcza,

do rzdu ksig potrzebnyci nieodzownie naley;
O ciodowanm rolin, dzieo w 3 tomacli [)rzez Sta-

nisawa kr. Wodzickiego, zalecone gruntowneni
rzeczy wysowieniem i ujnnijc ]n"zyjennioci

10*
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stylu; Roczniki towarzystwa krak. przyjació nauk^

obejmuj kilka szacownych rozpraw, do pism wy-
szego rzdu z clilub policzy si mogcyc^h.

Teatr.

G. K. Nr. 96, z 2 grudnia 1821. We czwartek

dnia 6 grudnia na benefis Józefy Skibiskiej dana
bdzie pierwsza reprezentacyja nowej opery w 1

wielkim akcie, z francuskiego przeoonej, z mu-
zyk sawnego Boildieu (autoi^a Ja)ia z Parya
i innycli wielu), pod nazwiskiem: Kalif Bagdadu,

Ictór poprzedzi take nowa bardzo zabawna kro-

tolila w 2 aktach, z francuskiego wierszem prze-

i-obiona, pod nazwiskiem: Burmistrz Oberysta^

czyli Oberysta Burmistrz.

G. K. Nr. 98, z 9 grudnia 1821. Dzi w nie-

dziel d. 9 grudnia dana bdzie drama w 3 aktach

pod nazwiskiem : Ludzie honoru — poczem nastpi

opera: Kalif Bagdadu. Pomidzy oper i komedyj
z okazy i teraniejszych obrad sejmowych, przy

owieceniu wewntrznem teatru i transparent<hv

trzech Naj. Protektorów, odpiewana bdzie przez

tutejszych artystiiw kantata.

Kronika miejscowa.

Telegraf Nr. 49, z 9 grudnia 1821. Dzi w po-

udnie dany by wielki koncert j^rzez towarzystwo

muzyczne. Na posiedzenia sejmowe liczna codzien-

nie zgromadza si publiczno. Powszednia rado
l)aimje w caej stolicy, z powodu zatwierdzenia

przez jednomylno, dotycliczasowego Prezesa

Senatu.

Obiad u marszaka sejmu.

G. K. Nr. 90, z 12 grudnia 1821. W dniu

9 b. m. JW. Felix Grodzicki, senator i marszaek
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Keprezentaeyi Zgromadzenia narodowego, da wielki

obiad, na którym znajdowali si obecni tn JJWW.
Rezydenci od NN. Protektorów Rzpltej tutejszej,

czonki zgromadzenia Reprezentantów kraju, pre-

zes Senatu i senatorowie, JW. Biskuji i wielu

czonków kapituy, jako i duchowiestwa, oraz

znaczna liczba obywatelów tu mieszkajcy cli i przy-

byycli, a to w celu wywdziczenia si Reprezen-

tantom za wybór na marszaJva sejmowego i za

jednoniNlne potwierdzenie nkoclianego od ludu

prezesa Senatu, JW. Stanisawa Hr. WodzicJciego.

W czasie tej uczty spenione zostay toasty NN.
Protel<:torów Rzpltej lvrav.. Zgromadzenia Repre-

zentacyi narodowej, Pj'ezesa Senatu jednomylnie

potwierdzonego i t. d.

Wieczorem, z powodu potwierdzenia JW. Pre-

zesa Senatu miasto cae byo z wasnej chci mie-

szlvaców owiecone i transparentami, tumacz-
cymi uczucie radosne ludu i Icorporac};], przy-

ozdobione.

Teatr w stosownyci do teg'o obcliodu uva/al

si w transparentacli i owieceniu, a pomidzy wy-

stawionemi dnia tego sztukami, odpiewana zo-

staa Icantata na cze jednomylnoci Reprezen-

tantÓAY i prezesa Senatu. Poczem w teatrze roz-

rzucony by wiersz, powicony w imieniu ludu

Wolnego l>:raju JW. prezesowi Senatu.

Kronika miej cowa.

Telegraf Nr. 50, z 16 grudnia 1821. Przed
Icilku dniami zalvoczy tu dni swoje nauczyciel

snycerstwa przy akademii, Riedlinger i bardzo jest

aowany. Od stycznia r. ]>. 1822, na salacli Knotza
dawane bd pi/cz cay Icarnawa reduty i Icas-
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syna. Miejsce to jedno z najdog^odniejszycli dla ])m-

bicznoci, przyjemne zapowiada wieczory.

G. K. Nr. ]00, z 16 grudina 1821. W przy-

sz rod dnia 10, na benefis Józefy Szymkayo-
wej, dana bdzie nowa bardzo zabawna komedya
w 3 aktach, z francuskiego p. Caigner, przetlo-

niaczona przt^z A. ókowskiego, pod nazwisl^ieni:

Niestatecznji Micha, czyli Sto tysicy Intrafy ro-

cznej. — Zakoczy widowisl^o nowa operetka w 1

a^cie z francuskiego, przeoona przez tl()inacza

koniedyi (Chwila jjoc/wcl), z muzyk uoona przez

Jv. Kui*piskiego, pod nazwiskiem: Odwiedziny

w BedUnn, czyli Dom Waryat(jw.

We czwartek za d. 20 dana bdzie wielka

trajedya w 3 akta cli: Inez de Castro, w której to

nowo przybyy z wile siei ego teatru artysta JP.

Fiszer do tutejszego teatru zaangaowany, bdzie
mia lionoi' poleci si wzgldom szanownej pu-

blicznoci (w roli Don Pedra).

G. K. Nr. 103, z 26 grudnia 1821. W pitek
dnia 28 grudnia, na doclj<kl Antoniego Fiszera,

dana bdzie trajedya w 3 aktach, z francuskiego

p. LegouYc przetliunaczona wierszem, pod nazwi-

skiem: Sinierr Abla. — Zakoczy widowisko ope-

retka Av 1 akcie, napisana oryginalnie w polskim

jzyku przez A. ZóllvOwskiego, z muzyk K. Kur-

piskiego, pod nazwiskiem : Bateryja o jednym o-
nierza.

Postanowienie budowy nowego ratusza.

G. K. Nr. 12, z 10 lutego 1822. Na szesna-

stem posiedzeniu Sejmu Rzpltej krak. dnia 27 gru-

dnia 1821 ]•. wprowadzony zosta pod decyzy
ciaa pj"awodawczeg() j^rojekt ustawy pi*zeznacza-
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jcej fundusz ua wystiiwieuie iuuegT) ;[>"macliu

w miejsce zburzoiiei^o starego ratusza. Ziironia-

dzenie Reprezeiitaiit()\v zwaywszy, i przyi^oto-

wany, a ])rzez Senat przyjty i)]an budowy nowego
gmacliu w miejsce zburzonego starego ratusza, za

pewnia skarbowi poytek, dogadza wygodzie pu-

blicznej i odpowiada upiknieniu stolicy, zamie-

niajc jednomylnie projekt Senatu w prawo, prze-

znaczyo na powyszy cA opr(k-z summy 1000 zp.

budetem na rok ])ieacy wskazanej, jeszcze po-

ow docbodu z loteryi krajowej do skarbu ])u-

blicznego wpyn mogcego. Dom za komisya

zwany, pod Nr. 6 w rynku stojcy i z powodu
dezolac\'i swej przez poiTsowanie si mur()w gó-
wnych, znacznego nakadu na restauracy wyma-
gaj(*y, ma l)y rozebranym, a materya z niego

do ])udow\' powyej wzmiankowanego gmachu
uytym.

Muzyka i teatr.

G. lv. Xr. ló, z -20 lutego 18-22. Towarzystwo

Przyjació Muzyki donosi przewietnej publicznoci,

i zwyczajn popisow miesiczn muzyk odb-
dzie w niedziel d. 24 lutego i*. b. w sali W. Kno-
tza punktualnie o godzinie I-i w poudnie, podczas

kt()rei, 2 powodu imienin waciciela sali, W. .Ma-

cieja Knotza odpiewana zostanie przy wszystkich

instrumentach kantata, uoona w muzyce przez

Kazimierza Nowakiewicza, na kt()r przew. ])u-

bliczno zaprasza...

Jutro wt' czwartek d. 21 dana bdzie kome-
<lya w -i aktach, oryginalnie napisana przez Woj-
cieclia J^ogusawskiego, j)od tytuem: Spazjui/ mo-

(Ine. W niedziele zas d. 2\ (hina bdzie wielka
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nowa trajedya w 3 aktach, pod tytiilein : EimlUt

Galotti.

Subwencya dla Gazety krak.

G. K. Nr. 18, z 3 marca 1822. Na 21 posie-

dzeniu sejmu dnia 3 stycznia 1822... Repr. Nowicki
przymawiajc si do petycyi pana iMaja redaktora

Gazety krakowskiej... dowodzi, i ten na szcze-

gólniejsze nietylko reprezentacyi, ale i caej ]ui-

blicznoci zasugnije wzgldy; cofajc si a do

l^oca wieku omnastego, wyszczególnia mówca,
ile rzeczony redaktor oy usiowania, nietylko na

utrzymanie drukarni, jak wiadcz cigym szere-

giem lat pisma, ale te w rozwijaniu gazi prze-

mysu spywajcego na owiecenie krajowe, przez

handel Jcsigarski, zaopatrzony w bogate ksigo-
zbiory, kt(')rycli podówczas stolica t3dko póniejsza

Jvr(Uów ledwie dostarcza moga ; sprowadza pr()cz

drukowanycli pism u siebie, rozmaite z zagranicy

dziea; gdy bral^owao pism peryodycznych, zaj
si p]'zez niejalvi czas wydawaniem Monitora pol-

sciego, widzc potrzeb redal<:cyi — numo pasma
odmian politycznycli kraju, które... na majtek
i zdrowie jego spyny, nie przesta powica do

dzisiejszej epoki, tak mozolnt^ >i'acy, obdarzajc
to miasto wsp()czesnemi wiadomociami, tak po-

litycznemi, jako i w innych przedmiotach... dzi
|)i'zez wsp()iubieganie si drugiego pisma widzc
si zagroonym, dwojalcie nieialvO ma prawo do

wzgld()w rzdn, to jest, aby Gazeta jego nosia

znami urzdowosci, tak w materyacli politycznycli

jalvO i miejscowycli, tudzie, aby Senat na przed-

stawienie Reprezentacyi przychyli si do jego

prób}
,
])rzez dopenienie temu z okolicznoci co-
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dziennie upadajcych tak zasuonego redaktora,

i w tym zawodzie przywiedzionego do niedostatku

fundusz(v... Repr. Hr. Wodzicki oddajc nalen
zalet gorliwoci, jak p. Alay udowodni w re-

dalvcyi Gazety, owiadczy si za przesaniem pe-

tycyi Senatowi... Izba Prawodawcza prolj p. j\Iaja

redaktora Gazety l^rakowskiej Senatowi przesa
postanowia.

]V[ody.

]vrakus Nr. 49, z 9 marca 18J2. Najmodniej-

sza sulcienka oiaa mulinowa, ma stanic zupenie

w lvsztacie koszyczlca, przerabiana atasem tur-

laisowym bardzo gustownie; u dou puklasty gar-

mturelv w bulnity z niezaponiiuajlv<')W ; na gowic
wietniej talce niezapoininajld, ale razem z ])er-

lami, javoby z umysu niedajce zapomina ko-

bietiom o tyci mozoln>cli dla tinans(')W mow-
slcici towarzyszacli flory.

Teatr.

G. K. Nr. 23, z 20 mai-ca 1822. Jutro we
<'zwartek d. 21 dana bdzie ^omcdya w4avtacli:

Staropolski SzUiciicic. W pitelv zas d. 22 na be-

netis Jana Szymcajy, dane Ijdzie liistoryczne

drama wcale nowe, tu jeszcze niewidziane w 3-cli

aktaci: Polacy na wyspie St. Domingo. Zakoczy
opera wcale nowa w I akcie, naladowana z fran-

cuskiego przez L. Dmuszewskiego, z nui/yka J.

Dausse: Klary}iecik Magnetyczny.

Projekt galeryi obrazów.

Pszcz()va lvrakowsls:a, rov 1822, Tom I, str. 20.

W wielu miastach u nas zawizay si ju towa-

rzystwa nau\:owe, roliucze, umzyczne; jeszcze do-

td nie mamy adneuo towarzystwa sztuc wvzwo-
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lonycli. to jest malarstwa, rzebiarstwa i arcbite-

ktury. Dla braku akademii sztuk wyzwolonycli,

naj umiej u nas rozwija si moi;"y talenta w pi-
]vriych sztiikacli; szkoa przy uniwersytecie zao-
on zostaa. Liczy trzecli professorów, dwócb ma-
larstwa i rysunk()w i jedneg^o rzebiarst\va

;
ju

dotd opatj'zona jest w znaczn ilo antyków,

czyli model(nv i>ips()wycb, wedbii;- najsawniejszycli

dawnycb ])osi;()w iL^ieckich wylanycli, tudzie

w r<')wn ilosc wzor(')W rysunkowycb. Nie mamy
jeszcze galeryi obrazihy. Dla tego mamy nadziej
w wspaniaoci miosni]v(')w tej sztnki, e szlvo
nasz askawoci swoj wspiera zechc, a tak

ze zbior()w swoicli obrazy olejne, vopei"Sztycliy lub

sztulvi rzebiarskie (kirem instytutowi rysunków
i malai-stwa otiarowa zecbc, lub takowe tyll<;o

do szkoI\ akademickiej do kopiowania pozwoli;
a to d()[)i"owa(lzic modzie bdzie mogo na ten

czas do pewnego stopnia doskonaoci w sztuce,

tak, i ta z atwoci z czasem bdzie moga si
wiczy po zagranicznycli akademiach. J()zef Bro-

<lowski, pi'ot'essor rysuidv()\v i malarstwa U. K.

Kronika miejscowa: Numizmat. — Teatr. —
Koncert. Roboty na plantach.

Krakus Nr. 74, z 13 kwietnia 1822. lv(mii-

tet zarzdzajcy budow Pomnika Tadensza Ko-
ciuszki wyorany numizmat srel)i"ny przez wocian
wsi durkowice na Podolu i piv.ysany sobie w ofie-

rze, kaza oprawie w srebro i ze stosownym na-

pisem \\ys/cz(^g()lniajcym czyn szlachetny pocz-

ciwych wiesniak()w, otiai"owal go klasztorowi PP.
Zwiei'zynieckic]i, jako votnm do otarza 8. Bro-

nisawy.
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Koncert p. Escudero, rodem lliszi)aiia, ])o-

wraeajcego do swej ojczyzny; niezawodiiie nastpi

jutro o ;L;-odzinie 1-2 na sali Kiiotza. Artysta ten

po niektiaycli domach prywatnycli syszany ju
Ijy z upodobaniem. We wtorek na benetis |). Za-

leskiei;-o tenorzysty, dana bdzie nowa komedya
w 4 iiktach ze piewami, z francuskiej pi-zez p. Z(»l-

kowskiei»'o przestosowana, pod napisem: Ponuiil'

Xicia PoiiituicsMego. Publiczno nieomieszka za-

pewne uwietni benefisu te«'o lubione^U) piewaka.

Krakus Nr. 70, z 20 kwietnia 1822. Na r()-

wniinacli za biskupim paacem wysadzone drogi

topolami i kasztanami, zdobione s jeszcze barye-

rami, kt()re maj byc malowane jednostajiue, co

ju si rozpoczyna. Przedmiecie to do najpikniej-

szych policzone by moe; nadto pomidzy drze-

wami zasiewaj trawniki, co tem bardziej uprzy-

jemni spacery.

Sypanie kopca Kociuszki. — Wykopalisko

dyluwialne tame.
Krakus Nr. 91, z 7 nuija 1822. Roboty okoo

Ivopca K()ciuszlvi z pospiecliem i dokadnoci,
j)od dozorem znawc()W odbywaj si cigle. O oso-

Ijliwszem zdarzeniu nastpujcem, vt()re p()niej

opisane bdzie oljszerniej , teraz w knUcoci do-

nosimy: e przy amaniu skal, na g()rze Broni-

sawy, w gbokoci dziesiciu okci, znaleziono

w opoce wapiemiej ko zwierzcia g'rzl)iet()w do

dwunastu okci dug. Szczeg() ten zadziwiajcy,

|)ilnie przez jadaczy roztrzsany, jdzie nkem
nader ciekaw vel i uwag-.
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Ulewa. — Roboty na plantach. — Teatr.

Krakus Nr. 96, z 14 inaja 1822. W niedziel

i wczoraj mielimy dwie ogromne nawanice. Pio-

runy biy ustawicznie, ale opodal miasta. Ulewy
Ijyy ogromne ; dzi Wisa znacznie wezbraa, lecz

znowu opada. Przedmiecia zazieleniy si pielenie.

Z wy stawiony cli prób malowania baryerów za bi-

skupim paacem, powszechnie si ])odoba kolor je-

dnostajny perowy, javO najatwiejszy do wyko-

nania i najtaszy, a od zielonych drzew i trawni-

]v('>w |)i-zyjenniie odbijajcy. Cz ta przedmiecia

stanie si g(>wnym punktem pi-zecliadzeli i do

najgustowniejszych bulwar(')w zagranicznych po-

liczon by moe.
We czwartek na benefis p. Romanowskiego,

wiadoma krotoiila w dwóci aktacli, Ali basza Ja-

iihiy, ze piewami i chórami, z muzylc nowego
]s:ompozytora, przy uyciu nowycli dek(n'acyi i naj-

okazalszych uljiorów, prz\jennie sprawi widowi-

s]v(). Wczoraj z raua zaczto ju posea ])o loe.

Jesiotr.

Krakus Ni*. 103, z 23 maja 1822. Rybacy nasi

ukuli w Wile nadzwyczajnej wielkoci jesiotra.

Mia albowiem dugoci st(')]) 9
'/o, czyli ovci 4^4,

gruboci 3 stopy, way ze wszysts:iem funtów 180

czyli 1 '/o centuara. Wczoraj o godzinie drugiej po

poudniu by wystawiony na widov w jatcaci ry-

bnycli pod Sukiennicami. Dzi go tam dosta mo
na na funty za umiarlcowan cen.

Reszty dawnych wodocigów.
Kralvus Ni*. 104, z 25 maja 1822. Znowu przy

ulicy Braclviej odcopujc kana, znaleziono siady

staroytnych wodocigów.
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Z literatury.

Krakus Xr. 112, z 5 c;/er\voa 18'Ji. W ksi-

garniach Grabowskiego i Mateckiej, znajduje si

trajedja pierwszy raz drukiem ogoszona, przez

F. Wyka napisana wierszem, oryginalnie p. t.

:

Bolesaw miay, z dodaniem trzeciej rozprawy

o poezyi dramatycznej. Cena zip. 3, gr. 15.

Teatr.

G. K. Nr. 48, z 16 czerwca 18-22. Dzi w nie-

dziel d. 16 dana bdzie narodoAva trajedya w 5

aktach: Barbara Badziwiowna.

Kronika miejscowa : Sejm. — Teatr. — Bal. —
Koncerty. — Karuzel na zamku.

Krakus Nr. 121, 122 i 126, r. 1822. Wczoraj

rozpocz si Sejm prawodawczy Rzeczypospolitej

l^rakowskiej. Prawdo o iipotekacli ma by przed-

miotem jego dziaa obecnych.

Coraz wicej przybywa os()b na witoiaslcie
kontrakty. Rozmaite widowislca i zabawy dzie
po dzie bd nastpoway. Opr()cz teatru, przy-

sposobionego w celniejsze opery, któremi nowa
opera narodowa: Wesele ua Bocieszce, przy kocu
tego miesica dan zostanie — bdzie wiell^i bal

w sali Knotza. Koncert przez amator()w muzyki
i okazay l^aruzel w dziedzicu zamlvOwym, przez

modzie alvademiclv , a to na wsparcie ubóstwa
pod opiek Towarzystwa Dobroczynnoci zostaj-

cego. O Icadej z tych trzeci zabaw, szlachetny

cel majcych, doniesiemy dniem pierwej.

W niedziel 23 czerwca, na salacli Knotza,
towarzystwo muzykalne daje wielki koncert wo-
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kaliiy i instriiiiieiitaliy. Midzy wyborowemi sztu-

kami piewane bd chóry kompozycyi JP. Dutkie-

wicza, z opery Kociuszko nad Sekwan. Mali

bracia Kccy, krakowianie, jeden lat 7, drngi lat 5

majcy, znani z swoicli talent()w i ulubieni od pu-

blicznoci, dadz take osobny koncert na skrz>'p-

cacli i na fortepianie, tudzie modszy z bbenkiem
do zachwycenia popisywa si bdzie.

Jutio na benefis pastwa Szymkajów dana

bdzie z nowymi wielu ubiorami i ozdobami, pi-

kna oi)era w trzech aktach z nmzyk Bertona,

pod napisem : Alina, królawci Golkondy.

Ogr(')d Krzyanowskiego i teatr narodowy na-

penione l)yy Av niedziel i wczoraj ; nAYuie ka-

ruzel wc/orajszN nnióstwo i to najznakomitszych

widzów zgromadzi tak dalece, e cay wiat pierw-

szego tonu znajdowa si tani zebrauy; miuio to

(>gr(')d i teatr nienuiiej licznie b\ 1 odwiedzony.

Dzi o godzinie G wieczorem, w salacli Kno-

tza nast|)uje za))owiedziany koncert na ubogich.

Wykopalisko dyluwialnie. - Pierwsze roboty

koo plant.

Krakus Nr. 135, z 7 lipca 1822. Znowu na

górze Bronisawy wykopuj koci olbrzymiej wiel-

koci nieznanego zwierzcia. Uczeni nasi [)()dadz

zapewne wkrótce swoje uwagi w tej mierze.

Roboty okoo zr(')wnania i upiknienia wa()w

na])rzeciwk() ogrodu Ki'zyanowskieg(), dziwnie

pikn zrobi odmian w tej czci miasta. Maj
byd na zim drzewami w cztery rzdy wysa-

dzone, co utworzy nowe spacery, jedne z najprzy-

jeminejszycli.
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Opera.

Krakus Nr. Ul, z IG ]ii)ca lS2i>. M^rsrjr lui

Pocieszce sprowadzio niiKKstwo \vidz(')\v. Pnltlic/iioi-

z iiniesienieiii slucliala caej sztuki. \V\ stawa Ijyla

nader i)rzyjeiniia. Do nowej dekoracyi malujcej

okolic wiejsk, zrobiona zostaa ])rzez JP. Ko-

zakiewicza maa I^arczemka, zupenie [)odo]_)na d<>

tale zwanej Pocieszvi ]ia jiaym Prdnicu. Naj-

ywszem uczuciem i)rzeja wszystkich Wojcie-

cliowa mynarca z Czerwonego Prdnilva. kiedy

w ol)lir/u niewinnie posdzonego o i>rzywaszcze-

nie, doljywa worec z ])ienidznii znalezionemi,

ct()re ydev z Opatowca zgubi na Kleparzu i od-

dajc mu rzecze: To s twoje pienidze — 8j>rawa

si scoczya.

Pozuaj teraz Krakowian i sadz icli iiiacy.

Nie lubi oni z liulzl^iej bogaci si pracy!

Szanowa cudz wasno uc nas od dziecka.

Bo to jest ziomków nasycli cnota starowiecka.

() muzyce nowego kompozytora tyle tylko i)o-

wiemy z naszej strony, e nni zjednaa liczne okla-

slvi i powszechne przyznanie niepospolitego talentu.

Balon.

Krakus Nr. U:], z 18 lipca \S-2'2. W niedziel

w ogrodzie Kremera, bdzie puszczony balon przez

bardzo zrcznego artyst.

Z literatury.

Kralais Nr. U>4, z 17 sierpnia 1X2'2. ^V dru-

karni Józefa ^^[ateckiego w Krakowie wyszed
z najwilsiszem upragnieniem oczeJ^iw an> tom tizeci

dziea pod tytuem: Wiadomoci Historyczno-cry-

tyczne, do dziejów l.iteratui'y Polskiej etc. etc.
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przez Józefa Maxyiniliana Hrabi z Tczyna Osso-

liskiego. Tene tom 3-ci z dw()cli czci skada-
jcy si obejmuje Zycie Stanisawa Orzecliowslciego,

dwiema rycinami przyozdobiony, l^osztnje zip. 14.

Opera niemiecka.

G. K. Nr. 66, z 18 sierpnia 1822. Dzi w nie-

dziel , to jest dnia 18 sierpnia 1822 roku, obecna
tu ivompania artystów dramatycznycli niemieckicli

Jana Urbany, bdzie miaa zaszczyt da w teatrze

narodowym przedostatni raz wielk oper w 2- cli

alctacli Emanuela Szykanedera, z muzyk przez

Amad. Mozart, pod nazwislciem: Flecik czaro-

dziejski.

Biskupstwo Tynieckie.

G. K. Nr. m, z 25 sierpnia 1822. Z Tyca
d. 18 sierpnia. witynia tutejsza, zabyte]v wspa

niaej pobonoci kr()la Kamierza, sawna z wie-

lolicznycli zdarze w liistoi-yi narodu polsliiego,

dzisiaj nakoniec doczekaa si szczliwej dla sie-

bie zmiany, od lvt()rej now w swych dziejacli za-

czyna epoc. JW. X. Grzegorz Tomasz Ziegler,

biskup tyniecki, dzi bowiem odprawi uroczyst

sw introdul^cy do tej nowej Icatedry, udawsz>'

si najprzód do lvOcioa parafialnego . Andrzeja,

gdzie po odprawionej przez siebie mszy . przy-

puciwszy do ucaowania swej rlci liczne zgro-

madzone ductiowiestwo, wyszed processionaliter

ubrany pontyfiJvalnie do kocioa, dawniej Idasztoru

XX. Benedyctynów, a odtd catedralnego.

Uczta dla robotników plantacyjnych.

Krakus Nr. 173, z 29 sierpnia 1822. Zbiera-

nie slvadki za podpisem otiarujcycli na uczt nie-

dzieln dla robotników ovoo upils:nienia przed-



161

luieciów ])racujcych, dzi rozpoczte zostaje w re-

(lakcyi Pszczóki i Krakusa.

Tyto Kociuszki.

Krakus Nr. 179, z 7 wrzenia 1822. W ska-
dzie tytoniów i tabak p. Koclia w rynku, znajduje

si przyjemny i lek]vi tytu do palenia, pod na-

zwiskiem lvnaster Kociuszld, z fabrylvi sztety-

slviej przyjyy. Funt Icosztuje zotycli dwa.

Rocznica konstytucyi.

Kra]vus Nr. 181, z 10 wrzenia 1822. Jutro

doroczna nroczysto ustalenia Rzpltej kralvOwskiej

.

Uczta dla robotników odbdzie si na dawnych
waaci. Osoby, które ofiaroway produkta, racz
takowe przed i>;odzin drug przysa na plac po-

mieniony, gdzie bdzie wyznaczona osoba do przyj-

mowania i kwitowania takowycli. Wystrza z mo-
dzierza ogosi chwil rozpoczcia si uczty.

Krakus Nr. 183, z 12 wrzenia 1822. Wczo-
rajszy dzie przypomnia Krakowianom najdroszy

obowizek wdzicznoci ku Naj. Protektorom. Ob-
chód ten stowarzyszony z nczuciami serc naszych,

z zwyczajn odby si uroczystoci. Zwiastowa
go mieszlcacom huk modzierzy razem ze w^scho-

(leui soca. Koo godziny 10 odbyo si wiellde

naboestwo w vOciele P. Maryi w^ obecnoci...

Na obiedzie u JW. Prezesa Senatu speniono to-

asty. Muzyva wojslvOwa i ndv modzierzy towa-

rzyszyy tej narodowej uczcie. W tyme czasie za-

powiedziana uczta dla rolDotnilców okoo upiloiie-'

Ilia miasta, odbya si na pilvnej równinie na
miejscu dawnycli waów, naprzeciw ogrodu Krzy-
anowskiego usypanej. 300 robotnik()w pci obojga

hojnie in-aczonycli zostao. W porodlcu tego miejsca

Bkowski. Kronika krak. 11
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wystawiono sup przeszo 10 sni wysoki, l^tóry

na swoim wierzclioku mia naorod dla tego. kto

jej dosig^n potrafi. U nas nie trndno o takicli.

Chopalv wiejsiNii wlaz tam odrazi i i zabra nowe
buty^ czapk, bntelk wina i zp. 25. Zaclicony

powtórn skadlv kilkunastu zotycli, dwa raz>'

jeszcze dokaza tej samej sztidd, która obecnym
widzom, tumnie zgromadzonym, zdawaa si by
niepodobn do wykonania. Wieczorem cae miasto

rzsisto owiecone zostao. Na gmacliacli rzdo-
wych janiay pikne przerocza na cze najja-

niejszycli protectorów. Ulice napenione do pónej

nocy tumami mieszkaców rozmaitego stanu, roz-

legay wesoymi i wdzicznymi ol<:rzykami. Po-

wszechnie uwaano, i tegoroczna uroczysto nad-

zwyczaj bya radonie obchodzon.

G. K. Nr. 74, z 15 wrzenia 1822. Dnia U b. m.

odbya si zwyldym sposobem doroczna uroczysto

ustalenia Rzpltej krainowskiej... Na obiedzie u JW.
Prezesa Senatu, na który zaproszonemi byli JJWW.
Rezydenci trzecli Opiel\:uczycli Dworcny, Senato-

rowie, naczelnicy wadz cywilnych i ducliownych

Icrajowych, czonl^i akademii i inne osol3y, spe-

niono toasty: za zdrowie i powodzenie Naj. trzecli

Pj-otektorów, JJWWni Rezydenci spenili nawza-

jem zdrowie za pomylno Rzpltej. Muzyl^a woj-

skowa i ludv modzierzy towarzyszyy tej narodo-

wej uczcie. Tego dnia popoudniu dana bya na

piknej równinie na miejscu dawnycli waów uczta

dla 300 obój ej pci okoo upiknienia miasta pra-

cujcych robotnilców, którzy hojnie uczstowanemi

zostali. W rodlcu tego miejsca wystawiony by
sup na 10 sni wysolci i t. d.
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Zegar soneczny.

G. K. Nr. 78, z 30 wi-zeuia 1822. W tych

dniach odnowiony i poprawiony zosta dla wygody
publicznej kompas na poudniowej stronie kocioa
^anny Maryi, w 140 lat po jego pierwszeni zao-

eniu. Przydanym jest do niego poudnik dla re-

dniego czasu, to jest dla. takiego biegu, który mie
powinny zegary do))rze uregulowane, bo cztery

tylko raz> do roku, t. j. 25 grudnia, 15 kwietnia,

22 czerwca i 1 wrzenia, zgadza si czas prawdziwy
z czasem rednim i wtedy cie od koca skazówki

})ada na wspcUne przecicie liniiki'zywej, wyraa-
jcej poudnik redniego czasu z lini prost pio-

now, przez jej rodek przechodzc i poudnik
prawdziwie wskazujc. W miesicacli lutym i li-

stopadzie dochodzi równanie czasu, czyli rónica
midzy czasem rednim i prawdziwym blisko do

kwadra nsu. Zegarek wic dobrze nrzdzony po-

winien zawsze pokazowa 12 godzin, gdy cie
od koca skazówki pada na lvrzyw w miesicn
na lvompasie wypisanym. Krzywa ta ina ksztat

podunego 8'. ciana kompasn ma zboczenie 1" 10^

ku poudniowi, naley wic ten kompas do tak

nazwali \ eh nieforemnych. Naznaczone s na tyme
kompasie linie znaków niebieskich, mianowicie li-

nia prosta rednia dla równonocy, za skrajne hy-

j)ei'bole dla przesile letnich i ziraowycli.

Loterya.

Krakus Nr. 198, z 3 padziernika 1822. Pierw-

sze cignienie loteryi krajowej odbyo si wczora
IIndzy godzin 12 i 1 zpoudnia, przy muzyce mi-

licyjnej, w przytomnoci os()b delegowanych przez

Henat.

u*
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Teatr.

Krakus Ni*. •20-2, z 9 padziernika 1822. Wczo-
rajsze wystawienie opery Tcaikred, na otwarcie

teatru, pomimo sotnego dnia i przykrego powie-

trza, dosy cigno widz()w. Pani Skibiska do

zachwycenia zajmowaa swym piewem i po sko-
czonej sztuce wywoan zostaa. Zaraz na wstpie
na scen oldaslcami bya witan.

a K. Nr. 82, z 13 padziernil^a 1822. We
czwartelv dnia 17 padziernica, jalvO w rocznic

zaoenia pomnils:a Tadeusza Kociuszlii na górze

. Bronisawy, dane bdzie wystawienie oryginalnej

wierszem opery pod nazwisls:iem : Kociuszko nad
Sekwan, itór poprzedzi comedya w 1 a<:cie

z francusl^iego pi-zeoona, pod nazwiskiem: Dwie

tajemnice.

Karty „patryotyczne".

Krakus Nr. 205, z 13 padziernika 1822. W lian-

dlu p. Zamojsldego pod Pszczól^, w ulicy grodz-

lviej Nr. 38, znajduje si skad vart nowyci pol-

slcicli i francuslvici z fabryld warszawskiej. Pierw-

sze s dzieem p. Piwarss:iego i sldadaj si z sa-

mycli pamitelv narodowyci. Na ^adej prawie

liarcie znajduje si wyobraenie jaldej piknej epoki

z dziejów ojczystych, vOstyumy dawnycli Polas:ów

i rycerzy i t. p.

Sejmiki.

Krams Nr. 209, z 11) padzienu^a 1822. Dzi
odbyy si sejmiki zgromadze gminnycli a\ olnego

miasta Krakowa, w Ictórycli zaszy wybory repre-

zentantów na Sejm doroczny w grudniu odbywa
si majcy, tndzie l^andydatów na walcujce urzdy.
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wskutek uniwersiilu wydanego j^oprzednio od Rz-
dzcego Senatu.

Zapowied koncertu. — Anons.

Krakus Nr. 211, z 22 padziernika 1822. Wczo-

raj przyby tu p. Jackowski ze Lwowa, znany tam

z piknego talentu w muzyce, jako wirtuoz na tlo-

trowersie. Wkrótce da si sysze tutejszej publi-

cznoci.

Pewien ol^ywatel yczy sobie wioski do za-

dzierawienia w wolnym kraju Rzeczypospolitej

]vrakowskiej od 6 do 8 tysic>' rocznie. Mona
si o nim dowiedzie w redakcyi Krakusa.

Sejm.

Krak\is Nr. 244, z 2 grudnia 1822. Dzi mi-
dzy godzin 10-12, rozpocz si Sejm doroczny

Rz]:)ltej JvravOwskiej. Koo godziny 10 czonkowie

Zgromadzenia Reprezentantów zel)rali si w 1^:0-

ciele . Anny, przylegym gmacliu Nowodwor-
skiego, na wielv msz, dla oddania czci Panu
Zastp(hv; poczom udali si na sal obrad, gdzie

Senator JW. l^elix Radwan siei, z grona trzech de-

legowanycli Senatonny do tego przeznaczony, za-

gai Sejm mow, pen wyraz()w tcbncycli du-

chem jednoci obywatelskiej, a po ustpieniu ar-

bitrów, marszalviem Sejnui obrany zosta JW. Fe-

lilcs Grodziclvi Senator, lvtóry wykonawszy przysig
z pomidzy czonków Reprezentacyi narodowej przy-

l)ral sobie zn ase8Sor()w: reprezentanta X. Dubie-

ckiego i Florkiewicza, a sekretarzem miuiowa re-

prezentanta Chwalibogowslviego, lvt(')rzy wylconaw-

szy take przysig, statutem przepisan, zajli

swoje miejsca, ])oczem sesya do dnia jutrzejszego

odroczona zostaa.
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Krakus Nr. 246, z 4 gTudnia 18-22. Na dzi-

siejszeni trzecieni posiedzeniu obrad sejmowych,

deleg'0Avany Senator Radwaski przeczyta Izbie

caoroczny obraz staini kraj Rzeczypospolitej kra-

kowskiej, poczem sekretarz sejmowy odczyta budet
na rok 1822/23.

lirakus Nr. 250, z 8 grudnia 1822. Na wczo-

rajszem szostem posiedzeniu sejmowem, Kommissya
Skarbowa zoya do decyzyi Izby projekt do prawa,

przeznaczajcy poow docliod()w loteryjnych na

rzecz Towarzystwa 13obroczynnoci, <:t()ry jedno-

mylnie przyjto.

Teatr. — Opera.

Krakus Nr. 260, z 18 grudnia 1822. W prz\--

szy poniedziaek d. 23 grudnia, na benefis JP. Fi-

szera dana bdzie nowa zabawna koniedya z fran-

cuskiego w ti-zecli aktacli, pod tytuem Zapusty,

czyli Foch'ó do Fortu Dirpju'; poczem nastaj)i ko-

medya anegdotyczna z powieci o kr()lu Janie III

przez L. A. Dnmszewskiego napisana, pod tytuem

Sygnet cz(ir)ioksizk'i. ir Wilanoicle. P. Fiszer jest

zaufany w ask publicznoci i wyborze tych sztidc

wesoych, e pozyska zasuone wzgldy.

G. K. Nr. 103, z 2.") giTidnia 1822. W niedziel

d. 29 grudnia, na zakoczenie abonamentu dan
bdzie wielka nowa opera pierwsz\' raz w Krako-

wie w^ polskim jzyku grana w 3 aktacli, z nie-

mieclciego iimanuela Szykaneder, z muzyk sa-

wnego Wolfanga Amadeusza .Ah)zarta pod nazwi-

skiem: Flet C:(fj'ji()ksu'd'\ czyli Tajemincd Fys.

Przejazd ces. Aleksandra przez Rzplt krak.

w grudniu 1822 r. (z j)amitnik()w S. Wodzickiego).
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Cesarz wraca z \vei*oskiego kongresu w gru-

dniu 1822 roku. Postanowiem przedstawi u tronu

prawdziwe pooenie rzeczy. Dla nadania zreszt

posuchaniu cechy deputacyi od rzdu KralvOwa,

przedsiwziem uda si za granic do Chrzanowa,

kdy mia nocowa cesarz, w towarzystwie dwóch
senator()w. Tymczasem reprezentant Zarzecki, l^tóry

zawsze na dwu stolcach siedzia... dorczy mi list

ks. Wolcoskiego, w lvtórym zapobiegajc mojemu
widzeniu si z cesarzem, dzikuje w imieniu Ale-

ksandra senatowi za napraw drogi, e dla spiesznej

drogi nie przyjmie tene adnej delegacyi senatu.

O delegacyi od senatu nie mogo by ju
mow\v, to te sam z myl jedynie, „co bdzie to

bdzie, a mego ()bowizlvU dopeni", wyjechaem
do Sawkowa, gdzie cesarz Aleksander na drodze

z Chrzanowa stan mia na nocleg. Mróz by
trzaskajcy, sanna bya kopna, to te rano zwi-

jay si sanki, a ja rozwaaem, czy nadzieje moje
ziszcz si pomylnie. Przyjecliaem na czas do

Sawkowa, bo par godzin przed przyjazdem ce-

sarza. Zastaem ju powozy dworskie, ludzi, konie

i inne ekwipae, l^tóre ju wczeniej nadeszy.

...Owiadczyem ks. Wokoskiemu, e jeeli

nie jako prezes senatu Rzeczypospolitej a*al^ow-

skiej, to jako poddany i senator, kasztelan Kró-
lestwa polskiego pragn si przedstawi mojemu
kr()hjwi. Wokoski obieca nakoniec wyrozumie^
cesarza w tej mierze, przyrzekajc konumikowa
mi odpowied.

Nazajutrz wstawszy Ijardzo rano, ubiei-aj(*

zbliyem si do okna, z kt()rego rozciga si wi-

dok na dworsk kwati^r. Kuch tu by ju w caej
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])elni... nie trudno byo odgadn, e odjazd cesa-

rza nastpi niezadugo... Nie dbajc wic o proby
Wokoskiego, bym czeka na jego l^omunilcowa-

nie, udaem si pospiesznie do lvwatery cesarza.

U progu spotkaem Icsitda, pytam wic, jalva jest

wola monarcliy? wtenczas odpowiada Wokoski
z kwanym lunnorem odmownie. Odpowiedziaem
Wo]voslviemu, e kiedy odmawia mi swojej po-

mocy, stan pomidzy cliopami (ktinycli byo
]nn()stwo i od vadego z nicli odbierano supliki},

a spodziewam si, e monarcha poznawszy z mo-
jego munduru, e senator Królestwa p()lslviego,

})rzyjniie not moj, bo tego jak widz najliciszemu

ze swoich poddauNcli nie odmawia. Wo]voski po

kilku ininutacli powróci z odpowiedzi, ^ cesarz

pozwala bym mu si przedstawi, ale pod warun-

kiem, bym nie mówi nic o interesacli lvraivow-

skicli, poczem prosi mi, Ijy ic z nim natyclnniast.

Wszedszy, zastaem cesai-za o])arteg<) na szez-

longu... Cesarz ])ostpiwszy kilca krolv(')\\ Icu mnie,

]>owita mi przyjanie ze zwyd soljie dobroci
i rzev sowa nastpne, vt()re pamitam doldadnie

:

— A dziwi si tyllco, jalv moge uwierzy
tej bajce, kiedy jeszcze niedawno kazaem memu
rezydentowi za])ewni ci o mojem zadowoleniu.

Omielony powiedziaem otwarcie monarsze,

e Idedy z woli jego przewodnicz senatowi, to

temsamem woy na mnie obowizels:, jym czuwa
nad pomylnoci lvraju ki-aliowskiego, poczuwam
si tedy do ob(nvizlcu, e Iciedy los jego widz
zagroonym, a widz cale niebezpieczestwo z fa-

szywycli rai)ortów pynce, nie moe mi mie za

ze dobrotliwy monarclia, jeeli omielam si przed-
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stawi rzecz w prawdziwym jej wietle. Udowa-

dniam przeto u stóp tego tronu, któremu byt nasz

zawdziczamy, e obawa rzdu Królestwa polskiego

i raporty w tej mierze byy przesadzone, e cliwi-

lowe rozrucliy modziey krakowskiej nie miay
w sobie adnych widoków politycznych, e pocho-

dziy ze swawoli jedynie, waciwej modemu wie-

]vOwi, zwaszcza, gdy relitor w zatargacli o wadz
z senatem, po3aa teje swawoli. Dodaem dalej,

e jak tylko nadziu* nad szlioami powierzony zo-

sta senatowi, od roiu ju przeszo nie syclia <\-

dnyci najmniejszyci nieporzdv()w, powr(')cilo Ijo-

wiem wszystvO do carljów waciwycli. Cesarz

suclia mi nad wyraz asvawie, czem jeszcze

)ardziej omielony owiadczyem , e odw oaiue

uczniów z Królestwa polslciego nie tylico, e jest

<lla nas nieszczciem i ruin miasta, ale sprzeci-

wia si zasadzie konstytucyi. Wcocu rozrzewniony

do gbi, udkem przed cesarzem na jedno ko-

lano i koczyem temi sowy : „Jeeli n. panie nie

uwierzysz naczelnikowi maej Rzeczypospolitej, to

zawierz przynajmniej najwierniejszemu z senatorów

Królestwa polskiego, którego zaszczyci tylu do-

brodziejstwami i swoj wysok ask''. Na cady
z argument(')w odpowiada cesarz z waciw sol.)ie

dobroci i agodnoci, nalconiec i to doda:
— T_\' iraljio, ze stopnia swojego nie moesz

<l(>ji'/(M' tale ol)szernego widnolcrgu polityki, jalv

j<{, ivt()r\' wadam wielkiem mocai^stwem i mam
przez pos(hv moicli dol<:adne o lvadym kraju wia-

domoci. Zai)ewniam ci, e w wikszej czci
l']uropy Icnuje si s])iselv przeciwjco tronom i ota-
jzom, lvt()remu zaradzi jest moim obowizkiem.
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Rozmowa nasza trwaa dobre 5 ]>

wkocu egnajc si ju doda cesarz:

— Tego wszystviego co mi tu powiada, ja

nie spamitam, ale musisz mi na])isa. Napisz wic^

not i t mi poda], bo nocleg i przyjemn z ira])i

vonwersacy przerwa musz.
Dopiero ja z za nninduru scljowan dobywam

not , a oddajc; j powiadam cesarzowi, e od tego

bybym zacz, gdyby nie byl mi odstraszy l<:si
Wocosiii od tego l^roku. Na to rzelv cesarz tro-

ch niecierpliwie:

— Nie pojmuj rzeczywicie dla czego wpana
lvsi straszy, poniewa w dowód, e taka nota

nie jest dla mnie obojtn, zaginani jej róg, aljy

])rzed wszystkiemi iimemi i'ezolwowan Ijya.

Doniesiono mi z Wa]'szawy, e cesarz po swo-

jem przybyciu odesa moj not rzdowi do zaa-

twienia, na])isaws/y wasn ]'lv na marginesie:

si)us('('ie cokolwielc z rygoi-u w interesaci cralcow-

svich, aby umie wicej nie Icopotano.

G. K. Nr. 5, z 15 stycznia 1823. Naj. Cesarz

W. Hossyi i Kvó\ Polski przejecial w so])ot dnia

U b. m. pi-zez Icraj wolnego miasta Ki-akowa.

O godzinie 6 i 15 minut |)rzyl)\ Naj. ten monar-

clia do Chrzanowa i ])owitany radosnemi okrzyki

od mnóstwa zgromadzonego ludu ])rzed paacem
dziedzica, JW. Jana Mieroszewskiego, do vt()rego

raczy na ciwil wysi. W czasie ])obytu swo-

jego, najwicej 20 minnt trwajcego, rozmawia

aska\\'ie z Senatorem Rzpltej naszej, JW. Ludwi-

kiem Sobolewscim i w\ej wspomnionym dziedzi-

cem, vtórego i)r/y odjedzie Icosztownym udarowa

piei'cieniem. Na schodacli, gdy jn mia wsiada
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do poja/Alu, raczy przyj dobrotliwie podane so-

bie meinorjay od kilku osób i wród yczliwych

okrzyków uda si w dalsz podr() na nocleg do

Siewierza.

Teatr — opera.

G. K. Nr. -25, z 26 marca 1823. W poniedzia-

e]v dnia 31 marca dan bdzie na uzupenienie

abonamentu w miesicu marcu, opera w 2 aktach

z muzyk K. Kurpislciego, pod nazwiskiem: Bo-

jomir I Wanda, czyli Zamek na Czorsztynie. Po
której nastpi I alct opery z woslvieo;o tomaczonej

z muzyk sawnego Paisello
,

pod nazwisldem

:

Fraskatanka czyli Dzieiuczyna zalotna. We wtorek

za, to jest cL 1 kwietnia na benelis Kazimierza

Skibiskiego, dan bdzie wcale nowa, nigdy tu

AY polskim jzykn niewidziana komiczna opera

z nnizyk p. Schenk, w 2 aktach, pod nazwiskiem:

Szynka lekarstwem na wszystkie c/iorohy.

G. K. Nr. 41, z 21 maja 1823. W niedziel

d. 25 dan bdzie po pierwszy raz wielka wcale

nowa trajedya w 3 aktach, ze piewami z dziejów

ojczystycli przez J. U. Niemcewicza, wierszem ory-

ginalnie w jzyku polsJcim napisana, pod nazwi-

skiem : Zbignie/r.

Pomnik Kopernika.

(J. lv. Nr. 44, z 1 czerwca 1823. Do sawy
narodowej naley, wzbudzi pamitJv wieldch

w ojczynie ludzi... Pamitls:a rl^ artystów

w miejscu publicznem, lvademu i w kadym cza-

sie widzialna, wiadomo wraa i podaniem z ust

do ust w p(>uvc]i pokoleniacli wielvuje. Tak
szczyci si ju miasto tutejsze; zatajony w sowaci,

ale wiadomy z czvn(nv autor dziea o Ai'chitelvtu-
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sawniejszych epok akademii krak. w sali Jagiel-

loskiej, teraz jest autorem co do inwencyi i kosztu

monumentu I\o])ernika av kociele akademickhn
S. Ann\- w tych dniacli dokoczonego i odkryte-

go '). Jestto postument z czai-nego marmuru, wy-
soki okci 274, który arkad kociehi szerokoci

4V4 napenia, pilastry j)o cocacli pro|K:>rcyonalne,

s podstaw glol)us(')\\ na swych postuuientach,

z vt()rycli jeden wyiaa ]vonstellacye, drugi obroty

])lanet podug systema Kopernika. Na postumen-

cie tym gównym, jest napis: Nicolaus Copernicus,

Patriae, Urbis, Universitatis, decus, honor, gloria.

Na pilastracli z brondzu lierby miasta i akademii.

Na coivule pomidzy ]volvnnnami jest colcu, a na

nim, ua Icolumnie utrconej, z marmuru czarnego,

popiersie Kopernilca, o1)ov uiej nniza w\vsovOci

lovci 3 i wier, z ramienia ])rzepasana zodya-

]viem... trzyma nad gow Kopernica wieniec, drug
o])iei'a si na tarczy owalnej gwiazdmi nasadzonej,

na wifrzclni jej jest constellacya, z wyrazem pa-
slcoi-zebowym, podpoloi* Byka, z napisem : Taurus

Poniatovii, a w niszej czci, podobnie wydana
tarcza Sobieslciego, Scutum Sobiesciamim, obydwa
tale zwane i przyjte w astronomii. Napis na co-

lvule pod osol^ i volunm: Sapere anso. Pod cer-

]vlem ar]vad\' cociehiej jest na nieljieslciem tle

soce w obocacli z na|)iseni: Sta sol ne moveare...

...Zastanawia za znawc()w, e posg Uranii i po-

piersie Kopernica z oowiu (niema paslcorzeb).

') Kanonik Sebastyan hr. Sierakowski fundowa, a l\a-

mierz Eliasz Galii wykona ten pomnik.
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ale cao naokoo wylane przez art\st krakow-

skiego p. Antoniego Arkusiskiego bronclzownika

z nauki wiedeskiej przybyego i tn niedawno

osiadego, lvt()rego talent i moralne przymioty za-

lecaj.

Rzeba, malarstwo.

G. K. Nr. 58, z -JO lipca 1823. Niej podpisany

przybyy z Wiednia na professora rzebiarstwa do

Uniwersytetu tutejszego, ma lionor uwiadomi
przew. publiczno, i wszelcie rol^oty, jalvo to:

z metalów, marmurów, lvamieni piaslcowyci

,

z di'zewa i gipsu i t. d. Józef Sclimelzer, prof.

rzebiarstwa.

G. K. Nr. 51), z 23 lipca 1823. Korzystajc-

z otwarcia studium prywatnego W. Sztatlera, mie-

limy przNJenni sposobno nietyllvO powzit naj-

lepsz o talencie jego opini ustali, ale oraz na-

pawa si rozlvOsz, któr widok piknoci sztuk

sprawuje. Niepodobn tu w> szczególnia i wszyst-

kie roboty i wszystkie piknoci w nici ojjete,

które kilkoletni na ziemi s:lasycznej pobyt ni()gl

zgromadzi, rzumy tedy ol^iem przynajnniiej na

celniejsze. Ob]'az wielki, równie co do pdzla, jak

objtoci, jeden z pierwszych prac artysty jest

chwil, w której Abel Wszechmocnemu powica
ofiar... Obraz ten przeznaczony bdc pocztliowie

Naj. Cesarzowi W. Rossy j, pod bytno jego obie-

cywan w Rz}'mie, zysl^a oldask pierwszego dzi
w wiecie artysty (Tliorwaldsena) i dowi()d tem

samem zdania, e ofiara AvielvOci swyci przezna-

cze odpowiada powinna... Czytelnica, w postawie

wzniesionej, pena nrody i idewinnoci, z icsi^
Av rku, równie jac kilka portret()w z natury bra-
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iiych, cz wyraz z podobiestwem, godz rysu-

nek z kolorytem i wyborny styl klassyczny dra-

powania... Przyjaciela swego rk prawdziwej przy-

jani wykoczony wizerunek: s z liczby nowych
dzie z powszechnem upodobaniem widzianych. Nie
dosy na tern; pami rodzinnego miejsca postr-
czya równie szlachetn artysty godn myl uwie-
tnienia stolicy naszej pomnikiem niemiertelnego

i sprawiedliwego monarchy Kazimierza Wielkiego,

prawa nadajcego. Z niemaem zadowolnieniem
ogldalimy pierwszy model w studium ; widzie-

limy i drugi pod rk modelowan\', wielkoci na-

turalnej, posg Sycyniusza Dentata.

Nekrolog W. Bartscha.

G. K. Nr. 70, z 31 sierpnia 1823. Dnia 7 sier-

l)nia r. b. o godzinie 6Vo wieczorem, JW. Walenty
Bartsch, Senator doywotni Rzpltej krak., orderu

8. Stanisawa klassy III Kawaler, czonek Towa-
rzystwa Naukowego krakowskiego, byy czonek
kommissyi organizacyjnej przez trzy Naj. Dwory
ustanowionej, po bolesnej chorobie i przeszo 50-

letnim urzdowaniu, opatrzony S. Salcramentami,

z powszechnym alem publicznoci, poegna si
z tym wiatem w roku 74 ycia swego. M ten,

urodzony z jednej z pierwszych familij patrycyu-

szów krakowskich, po korzystnem odbyciu niszych
i wyszych naulv i zwiedzeniu krajów obcych...

rozpoczwszy urzdniczy zawód, pracowa nieprzer-

wanie na licznych urzdach przez lat 50 kilka...

Urzd prezydenta miasta Krakowa chwalebnie

trzydzieci razy i z ukontentowaniem wszystkich

sprawowa... Obywatele polecajc doznanej jego

bezstronnej gorliwoci i wiatu swe losy, miano-
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wali £>() posem iia Sejm l\zpltej Polskiej roku

1793, a ojczyzna zaszczycia go godnoci szla-

chectwa krajowego polskiego... W pamitnej epoce

powstania nai-()doAvego nie oszczdza si bynaj-

mniej... Aiistryacki rzd cenic ma tego wiato
i cnoty, powierzy mu urzd konsyliarza magistra-

tualnego, a l<:r(>l saski posad pierwszego lawnil<:a

miasta. Za zmian o\:olicznoci trzej Naj. Prote-

ctorowie Rzpltej lvrakowslviej mianowali go jedno-

mylnie czonlviem kommissyi organizacyjnej i do-

ywotnim senatorem... A Naj. Imperatoi- W. Possyi,

król Polslvi zaszczyci go orderem s. Stanislawn

Idasy III.

Inserat Staciowicza.

G. K. Nr. 77, z 24 wrzenia 1823. Uwiado-

mienie. Miclia Stacliowicz art. mai. i nauczyciel

rysunlc()w w liceum ^ralc. . Barbary, przeniós

.swe mieszlcanie od 20 wrzenia r. b. z ulicy Flo-

ryaslviej w Grodzlv pod L. 199 na drugie pitro.

Teatr.

G. K. Nr. 83, z 15 padziernika 1823. W na-

stpujc niedziel dnia 19 padzierni^a 1823 roku

na rozpoczcie teraniejszego cursu teatralnego

dan ^dzie wielka trajedya z dziej()w ojczystyci,

uoona przez Ludwilva lvropisviego, w 5 aktaci

pod nazwislviem : Ludgarda, królowa polska.

G. K. Nr. 96, z 30 listopada 1823. Dzi w nie-

dziel dnia 30 h. r. przejedajce towarzystwo

<>perzystów woslvicli do Petersburga, bdzie miao
zaszczyt da now oper, buffo w I akcie z poe-

zy j). A. Agneli, a z muzylc sawnego J. Rossini,

pod nazwisviem: Le doane Astute, to jest: Prze-

biege kobiety, vtór poprzedzi wznowiona komedya
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w 3 aktach, pod nazwiskiem: M^ice- brygadyer

SzczerzecJii

Nekrolog Jana Bartscha.

G. lv. Xr. 1, z 4 stycznia 1824. mier . p.

Jana Bartsch pozbawia niedawno miasto tutejsze

wiatego i cnotliwego obyw^atela. Zrodzony z Jó-

zefa i Joanny z Cbedwillów Bartscliów... przeszed-

szy wszystkie szl^oy, zosta kandydatem szlcoy

gównej vralvOwslviej, poczem... oddajc si szcze-

gólnie nauce lelcarskiej, uda si do obcycli vra-

jów. Ukoczywszy naprzód w Wiedniu Icurs naus:

lekai'slvicli, otrzyma stopie doytora medycyii\

.

Z tamtd uda si do pierwszycli wówczas szvó
medycznycli w Pawii, Bononii i p]dinburgu, gdzie

pod najsawniejszymi nauczycielami nauk le^ar-

slv w caej jej rozcigoci zgbi i mia zaszczyt

zostania czonciem towarzystwa fizycznego ame-

ryiaskiego. Gdy do ojczyzn>' pownkti, naulci

i przyniesienie ulgi i ratunku cierpicym wszystlvie

jego zajmoway cliwile, w czem ubodzy mieli zaw-

sze pierwszestwo... Tem szlachetnem uczuciem

tchn a do zgonu, chcia j)o mierci by dobro-

czyc ndznycli, przeznaczajc wikszcz swego

majtku na wieczne fundusze, szpitalowi . aza-
rza, banlcowi ])ob()nenni i domowi schronienia

biedny cli.

Zabawy karnawaowe.
G. K. Nr. 2, z 7 stycznia 1824. Niej podpi-

sany ma lionor donie przew. publicznoci, i od

dnia 18 b. m. bd dawane bale, czyli zabawy

obywatelskie na Kleparzu w domu JP. Lubowiec-

kiego, pod Nr. 4, gdzie sale najokazalej bd owie-

cone jarzcem wiatem. Orldestra dobrana, napoje.
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potrawy, cukry, ciasta, chodniki bd dostarczane

w najlepszym rodzaju i za pomiern cen. Bilet

wnijcia na sal kosztuje zp. 2 gr. 5 na ubogicli.

W. Furman kiewicz.

Teatr.

G. K. Nr. 19, z 7 marca 1824. W nastpujcy
wtorek d. 9 marca, na benefis .Maryi Fiszerowej,

dan bdzie po raz pierwszy nigdy tu niewidziana

komedya z francuskiego pana de Beaumarchais,

przetlomaczona przez F. Zabocl<:iego w 5 aktach,

pod nazwiskiem: Dzie pusty, czyli Wesele Figara.

Odznaczenie profesora.

K. K. Nr. 23, z 21 marca 1824. Naj. Cesarz

wszech Rosyi i Król Polski zaszczyci raczy
piercieniem brylantowym W. Sapalsldego, pro-

fesora i dziekana wydziau fizyczno-matematycz-

nego w^ uniwersytecie Jagielloslvim, za w\ypraco-

wanie w ojczystym jzyku tomu pierwszego Geo-

metry i wyl^relnej.

Jubileusz J. Nikorowicza.

G. K. Nr. 25, z 28 marca 1824. W dniu 25

m. i r. b. urzdnicy sdowi kraju tutejszego po-
czajc z ol^taw imienin JW. Józefa Nikorowicza,

prezesa sdu appellacyjnego , liaAvalera orderu

. Stanisawa etc, pamitk dopenionych przez

niego w roJ^u teraniejszym lat pidziesit urz-
dowania w zawodzie usug publicznyci... dali na
sali p. Knotza obiad, na l^tóry JW. Prezes senatu,

JWW. senatorowie, JWW. Rezydenci Naj. trzech

dwor(nv, JW. JX. bis<:up i Icapitua, znakomici

obywatele oraz przeoeni wadz tutejszo l^rajowycli

zaproszeni byli... Ku uwieczeniu za pamitki tej

uroczystoci, ofiarowany zosta JW. Nikorowieowi
Bkowski. Kronika krak. 12
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przez (irzdników sdowych piercie zoty z sto-

sownym napisem.

Nekrolog W. Linowskiego.

G. K. Nr. 30, z U kwietnia 1824. W dniu

4 b. m. aoljn\ odi^los dzwonów w tutejszych ko-

cioacli ogosi zawczesny zg(m . p. Wojciecha
IjinowskiegT), senatora Rzpltej krakowskiej, orderu

. Stanisawa ]vawalera, Jvt(')r\' ])rze\ wsz\' lat 59

]}o dugiej i dotldiwej nader chorobie zakoczy
ycie doczesne... ycie tego ma byo cigiem
pasmem usugi publicznej, wezwany do niej ufno-

ci wspóziomlahy, w najtrudniejszyci craju oko-

licznociach... powoywany zawsze w rónych zmian
politycznycli Icolejacli do piastowania dostojnycli

urzdów i jako znany z czuego i ludzkiego serca

przeznaczony do naczelnego nadzorstwa szpitalów

wojskowycli w departamencie ki'ak()wslvim.

Uczczenie twórcy plant.

G. K. Nr. 36, z 5 maja 1824. (Wiersz nade-

sany do Gazety Icrak.).

Do Janie Wielmonego
Floryana Straszewskiego,

Kawalera orderu . Stanisawa
od obywatela Wolnego Miasta Krakowa,

w dniu 4 maja 1824.

Jeli sprawiedliwoci publiczno jest wzorem,

Gdy zasudze i cnocie pochwa nie odmawia:

Kto je wielbi w czowieku, ustnie albo piórem:

Zda si, e bezwtpienia gosem jej przemawia.

Nikt tego nie zaprzecza, zacny Floryanie!

e upiknienie miasta wddzim ju w tym czasie.

Temu za winien Kraków wdzicznoci przyznanie,

Co gorliwiej o dobro miasta odznacza si.
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Mio patrze na place, miejsca opuszczone.

Co sztuk czarownicz dzi ju oko bawi,
Co porzduie ze smakiem s przyozdobione,

Gdzie mieszkacy w przechadzce, czas wesoo trawi.

Gdy póniej bdzie pikniej, z pomoc natury,

Która do ludzkiej joracy okrasy nie skpi.

Ten, co dla bezpieczestwa da przed miastem mury
AV niezliczone ci lata wspomnienia ustpi.

A rzd, l^tóry ten dozór zda na Tw osob

,

W póny czas wielbion bdzie za miasta ozdob ').

S....\vski.

') Po zburzeniu murów i baszt miejskich postanowiono

zrówna way i zasyi)ac dawne fosy miejskie, a wyrównan
przestrze urzdzi jako miejsce przechadzek. Roboty poczt-

kowe okoo tego ju byy rozpoczte w r. 1817, lecz dopiero

w par lat póniej wzito si gorliwiej do dziea, którego kie-

runek i dozorowanie przyj Straszewski bezinteresownie i przez

lat kilka usilnie prow^adzi, nawet nieszczdzc z wasnej kie-

szeni mayci zacht robotnikom, aby praca ta rczo postpo-

waa. A nie dosy, e powica osobiste trudy, wysiadujc

ranne godziny ])rzy robotnikacli: ale jeszcze staranny i o to,

^by po jego mierci zakad ten istnia i pami posugi jego

trwaa, na utrzymanie w porzdku plantacyi przeznaczy wie-

czysty fimdusz, trzy tysice dukatów, za co wdziczna ówczesna

reprezentacyja sejmowa l\:rainy krakowskiej uchwalia mu na

pamitk obywatelskiej cnoty jego wvbicie medalu, który te
w mennicy cesarskiej w AYiedniu z stpia przez Józ. Dan. Bohma
piknie rytowany, wytoczony zosta, którego strona gówna
przedstawia jego popiersie z napisem: „Florianowi Straszew-

skiemu za ofiar i trudy w upiknieniu miasta". Strona od-

wrotna herb miasta Krako^Ya i napis: ..Senat i lud krakowski

r. 1838".

Pochowany jest na cmentarzu powszechnym krak. w sar-

kofagu z napisem: Florianowi Straszewskiemu, którego dugi
ywot upywa na powiceniu dla krewnych i przyjació, tu-

dzie dla dobra i ozdoby teg(» miasta, wdziczny brat Józef

Straszewski pooy.
12*
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Teatr — opera.

G. K. Nr. 54, z 7 lipca 1824. We czwartek

dnia 8 lipca 1824 r. towarzystwo artystów drama-

tycznych ze Lwowa przybye, da przedstawienie

komedyi w 4 aktach Kalderona wierszem przepla-

tanej : Miostki dworskie, czyli Otwarta tajemnica.
'

G. K. Nr. 55, z 11 lipca 1824. W niedziel

dnia 11 lipca 1824 r. towarzystwo artystów dram.

ze Lwowa przybye, da przedstawieTiie bajeczno

krotochfilnej opery w 3 aktach przez p. Kauer na-

pisanej, muzyk Karola Lipiskiego przeplatanej:

Syrena z Dniestru.

G. K. Nr. 56, z 14 lipca 1824. W niedziel

d. 18 dany bdzie sawny (po wszystkicli stoecz-

nycli miastach z upodobaniem widziany) liisto-

ryczno-romantyczny w 5 aktach przez Fryderyka

Szyllera napisany, a przez Jdrzeja Brodziskiego

wierszem przeoony dramat, pod nazwiskiem Dzie-

wica Orleaska. Sztuka ta dana bdzie, tak w de-

koracyacli, jak i ubioracli ze wszelk przyzwoit

sobie okazaoci.

Strona druga: Urodzi si w Koczmerowie r. p. 1766.

Zgas w Krakowie dn. 2 marca r. p. 1847. Zgodnie te z prawd
powiedziano na wizerunku . p. FI. Straszewskiego:

On swym wpywem i prac wzniós pikno Krakowa

Hojnoci zabezpieczy, e j czas docliowa.

Nie mona te nie przypomnie zasugi dwócli mowa
którzy przy zakadaniu plant nieli naukow (ineniersk) po-

moc równie bezinteresownie, a tymi s: Pawe Florkiewicz,

prof. gimnaz. S. Anny, zmary r. 1846 i Felix Radwaski (syn)

prof. budownictwa, zmary r. 1861.
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G. K. Ni-. 72, z 8 wrzenia 1824. We rod
dnia 8 wrzenia, towarzystwo artystów dram. ze

Lwowa bdzie miao zaszcz\ t da }3ierwsze przed-

stawienie, przez Fryderyka Sz\'llera w 5 aktach

napisane dramatyczno-histoi'yezne dzieo, pod na-

zwisliiem Marya Stuart.

Nekrolog A. Morbitzera.

G. lv. Nr. 89, z 7 listopada 1824. W dniu

1 listopada r. Ij. zszed z wiata teg-o Antoni INIor-

bitzer, jeden ze znal^omitycli i zasuonycli obywa-

teli i kupców miasta Krakowa. Dostojnoci, jakie

w cigu ycia swego piastowa, prezydujcego star-

szego w kongregacyi kupieckiej przez lat przeszo

dwadziecia, sdziego trybunau liandlowego, pre-

zesa rady municypalnej miasta Krakowa, delego-

wanego po dwakroc na sejmy Xistwa Warszaw-
skiego, póniej senatora i marszal^a sejmu Rzpltej

krakowslciej, dowodem s zaufania, jakie av nim
rzdy i wsp(')obywatele polvadali... Dugo jeszcze

kraina nasza, krewni i przyjaciele pami jego

szanowa bd.
Opera i balet.

G. K. Nr. 91, z 14 listopada 1824. Dzi w nie-

dziel dnia 14 listopada r. b. dan bdzie opera

narodowa w 3 alvtacli z dziej()w ojczystycli tu

w Krakowie wierszem uoona, z muzylc wcale

now kompozycyi J()zefa Wygrzywalsl<:iego, kor-

repetytora ojjery: Kazimierz Wielki i Brózda, czyli

Król Chlopliic. Za]vOiK*zy widowislco uoony i egze-

kwowany i>rzez JP. Ileisa baletmistrza, wcale nowy
w 1 alvcie, z nuizyk ]). Weigla, nadwornego ka-

pelmajstia N. Cesarza Austryi, balet, pod nazwi-

slciem Czarownica Miranda, czyli Statuy oywione.
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Zabytki archeologiczne.

G. K. Nr. 96, z 1 gTiidnia 1824. Na wschckl

od Kielc, o mil drogi ku Bodzentynowi ley pa-

górek Turka; formaeya tego pagórka jest piaszczy-

sta ; wysoko jego 10 sni, a powierzchnia okoo
2000 sni kwadratowych wynosi... Osobliwoci
tego pagórka jest, e w czasie wielkich powodzi

lub mocnych wichr()w odkrywaj si na nim róne
staroytnoci i zabytki wojenne, przyczem postrze-

ga mona pokruszone urny i widoczne lady ludz

kich popioów... Przed lvii ku dniami nadesano do

Warszawy kilka takich znalezionych pamitek,

a mianowicie pieniek srebrny (najpewmiej brak-

teat) zdajcy si mie znak krzya na sobie. Dwa
paciorki szklane, jeden koloru (')tego, drugi zie-

lonego. Róne srebrne i miedziane zapinki, znald

wojenne i ozdoby rycerskie; do ostatnicli naley
may srebrny na cal wysoki szecian, podobny

z ksztatu do gaek, jalde na buawacli byy osa-

dzane. Dawniej nieco wocianie z okolicy odko-

pali Av tern miejscu halabardy z siekierami, które

przerobili, ze szkod prawdziw, na róne gospo-

darskie narzdzia. Jest dane staranie, aby na

przyszo w podobnych zdarzeniach te zabytki

za stosownem wynagrodzeniem, uratowane by
mogy do zbioru jalciego staroytnoci.

Odznaczenie profesora,

G. K. Nr. 97, z 5 grudnia 1824. Jeszcze

w lipcu ro^u zeszego 1823 N. Cesarz Im. Wszecli

Rosyi z szczególnej asvaAvoci dla JP. Miinich,

profesora akademii kral<:owskiej, raczy tego uda-

rowa kosztownym nader piercieniem, w nagrod
pracy podjtej w^ dzie acli przez tego profesora
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wydanycli. Teraz wieo N. Król Imci Pruski, ró)-

wnie raczy |)rzesae temu lin p. profesorowi

Muuicli meclMl z(^ty z wizeiMiukiein swoim, jakie

w nadgrod uczonym dawniie l)ywaj; zaszczyci

oraz N. Król Prusci JPana Atiiuicli najaskawszym
przyczonym listem. S to drog-ie dowody aslci

monarcliów protektorów tutejszej akademii.

Wybór prezesa Rzpltej.

G. K. Nr. 102, z 22 grudnia 1824. Wybór
Prezesa Senatu JW. Stanisawa Hr. Wodzickiego

na dalszy prawem oznaczony czas, by dla mie-

szl<:aiic(>w Rzpltej kl'akow^skiej powodem do po-

wszechnej i"adoci.,. Na obiedzie przez JW. Jana

Mieroszewskiego, reprezentanta z gminy okrgo-
wej Clirzanów, na kilkadziesit osób danym, od-

biera JW. Prezes Senatu dowody yczliwoci
i uszanowania. Nastpio w teatrze narodowym
z rozporzdzenia waciciela rzsisto owieconym
wystawienie opery: Katinierz Wielki i Brózcla, czyli

Król Chopków. Widowis]<:o zakoczyo si trafnym

obrazem, ogniem bengalskim owieconym; przy-

czem artyci dramatyczni odpiewali stosowne do

obcliodu tej uroczystoci wiersze przy powszeclniych

oklasmch sucliacz()\v. jNIiasto cae z wasnej clici

mieszkac(nv byo owiecone. Mogia Wandy zda-

waa si by w ogie przeistoczon ; t kilkunastu

smolnemi beczkami przeoony Xiy Cystersów

w Mogile owieci ^aza i wystrzaami z modzie-
rzy nietylko krajowcom, lecz i zagranicznym oka-

za pragn, e yczenia wszystkich mieszkaców
tej krainy wyborem JW. Stanisawa Hr. Wodzi-

ckiego na Prezesa Senatu spenione zostay.
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Nekrolog P. Librowskiego.

G. K. Nr. 24, z 23 marca 1825. Dnia 18 marca
r. b. umar tu po krótkiej chorobie Piotr Lib r o Ny-

ski , najstarszy obywatel Wol. M. Krakowa, bo

124 lat, miesicy 6 ycia liczy. Starzec ten y
zdrowy a do zgonu i czerstwo wyglda. Ciao
za jego przed pogrzebem tumami lud odwiedza
i odprowadzi je do grobu.

Muzyka.
(x. K. Nr. 26, z 30 marca 1825. W nastpu-

jcy wielki ])itek w kociele . Anny o godz. 6

popo. exekwowana bdzie wielka muzyka, pod
nazwiskiem : tSiedm Sów Paskich, sawnego kom-
pozytora J. Heydn, doktora muzyki, przez ama-
torów muzyki w zupenym komplecie.

Teatr — wprowadzenie sztuki Fredry.

G. K. Ni-. 2i), z 10 kwietnia 1825. We czwar-

teic d. 10 b. m. na benefis J()zefa Kobyeckiego,
dan bdzie komedya w 3 aktacli oryginalnie przez

p. Fredro robiona, znanego autora komedyi Gield-

hab : Ciidzoziemczyz)i(L

Muzyka.

G. K. Nr. 38, z 11 maja 1825. Towarzystwo

Przyjació Muzyki... zawiadamia szan. publiczno,

e odbdzie popisow muzyk dnia 12 maja r. b.

w sali na Zamku o godz. 12, na któr szan. pu-

bliczno zai)rasza.

Odznaczenie wynalazców i artystów.

G. K. Nr. 49, z 19 czerwca 1825. Z Warszawy.

N. Pan raczy na j askawiej udarowa brylanto-

wymi piercieniami JJ. PP. Brinniera, wynalazc
instrumentu muzycznego eolimelodikon, Lukasie-
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wicza, artyst malarza i Fryderyka Chopina, ucznia

Liceum, znanego z talentu grania na fortepiano.

Grób Bolesawa Krzywoustego i Wadysawa
Hermana.

G. K. Nr. 76, z '21 wrzenia 1825. Z Pocka.
Z powodu uroczystoci wymienionej, spodziewamy
si przybycia wielu znakomitych av kraju os()b;

ju zjecha w tych dniach JW. Pramowski, Se-

nator, biskup Pocki, wszyscy kanonicy ka'tedry

Pocldej i W. Vogel, profesor Uniwersytetu war-

szaw^skiego ; wedle jego rysunku i informacyi po-

mnik zosta wykonany i postawiony bdzie, a który

stanie si oznak i dowodem, jak Polacy umiej
by wdzicznymi dla swych królów i pami ich

w sw\x'h sercach ustala ])ragn.

G. K. Nr. 78, z 28 wrzenia 1825. Z Pocka
d. 14 wrzenia. Zbliy si nakoniec dzie 12 b. m.

Na katafalku gustownie i pod zarzdem W. Yogia,

profesora uniwersytetu, w rodku kocioa zrobio-

nym, staa trumna szlvaratnym axamitem pokryta,

na wierzchu Ictórej leal> insignia wadzy monar-

szej ; zaraz od godziny wpó do 10 zrana przez

licznie zgromadzone ducliowiestwó, piewane l)yy

wigilie, o w ])ó do 11 wysza msza . aobna,
przez JW. bisaipa pontificaliter piewana, po

ewanielii W. X. kanonik Wierzbowslci, z waciw
sobie wymow mia l^azanie do uroczystoci dnia

tego zastosowane; po ukoczeniu mszy i odpie-

waniu konduktu, szanowne zwoki ])izez pierw-

szych urzdników, uroczystoci tej pi-zytonniych,

przed grób pod kaplic bdcy przyniesione zo-

stay i tutaj JW. bislvup, siedzc na miejscu wznie-

sionem, zal>ra gos i w wyrazacli penych uczu
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i mocy, odda ostatni c/e tym czcigodnym po-

pioom, l^tóre po pol^ropieniu wod wicon do

u:robii wraz z opisem na pargaminie, w butelce

zamlcnitym, wsunite i zamurowane zostay.

Rozszerzenie plant.

G. lv. Nr. 93, z 20 listopada 1825. Senat Rz-
dzcy. Postanowiwszy zaj na otworzenie widoku

plantacyi miejsliicli, w celu upiliuienia stolicy

czynionycli, dom mydlarnia zwany, w Icoficu ulicy

Sawkowskiej na fundamenta cli dawnych mur(Av

miejskicli, od strony przedniie(a Kleparz stojcy,

a wasnoci ]). Ignacego Ulrycli mydlarza bdcy,
poleci nastpnie w duclui ustawy sejmowej z dnia

19 grudnia 1825 r. zapadej, a mianowicie: art. 5.

assessorowi prawnemu przy Senacie zostajcemu,

popieranie imieniem rzdu interesu tego przed try-

l)unaem 1 instanc\i i wyjednanie taxy sdowej
domu powyszego, iki uytek publiczny zaj si
majcego, wedle form kodeksem postpowania

wslsiazanycli. Co gdy dopelnionem zostao i zajcie

domu tego ju raz w Dziennicu Rzdowym Nr. 55

z roku 1824, tudzie w Gazecie Icrak. ogoszono,

Senat obwieszczenie talcowe jeszcze po dwalcro,

tali w Dzieniuku, jako i w Gazecie umieci po-

leca. — W Krakowie dnia U listopada 1825 r.

Teatr.

G. K. Nr. 99, z 11 grudnia 1825. Dzi w nie-

dziel d. 11 b. m. dan bdzie wielka Idassyczna

t]'ajedya w 5 aktacli, wierszem z dzie niemier-

telnego Koi-nchi, i)rzedoona przez L. Osiskiego

:

Cyd Eodryg.
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Wstpienie na tron Mikoaja I.

G. K. Nr. 5, z 15 stycznia 1826. Oo;oszone

w caem Królestwie Polskieiu wstpienie na osie-

rocony tron Rosyi , Polski i Intlant Naj. Miko-

aja I byo powodem, i J^y. JX. biskup krak.,

jako pasterz dyecezyi, zajmujcej województwo te-

go imienia, a razem rozcigajcej si do kraju

Wolnego miasta Krakowa, po zwykym na dniu

8 b. m. w Icociele katedralnym krak. pontyfikal-

nie odbytym naboestwie, w krewkiej przemowie

oznajmi owieczkom swoim wy namienione zda-

rzenie, zwiastujc im oraz, i Opatrzno czuwajca
nad slclejonym dol)roczyim rl^ zmarego mo-
narcliy z szcztk(nv znalcomitego niegdy narodn

Królestwem Pols<:iem, zs>'a przenil^nionym boleci
sercom pociecli, dajc mu monarcli, który za-

mierzywszy sobie wstpowa w lady popi'zedni<va

swojego, zdaje si zapowiada r()wn dla podda-

nych swoicli polskich askawo. A zachciwszy
zgromadzony lud do zoenia Najwyszemu dzilv-

czynie za to dobrodziejstwo, Te Deum zaintono-

wa, któremu to obrzdowi Senat Rzdzcy Wol-
nego Miasta Krakowa i jego ol^rgu, majc na,

czele JW. Prezesa swojego, towarzyszy.

Poczta.

Gr. K. N]'„ 11, z 5 lutego 18'26. Senat Rzdzcy,
zpowodowany odezw JW. Rezydenta Naj. Ce-

sarza Austryi pod dniem 21' b. m. i r. do siebie

uczynion, podaje do publicznej wiadomoci, i
z dniem 1 lutego t. r. poczynajc, zaprowadzon
jest w pastw^aci ces. Austryacldci szyl)kowozowa

poczta (Eilwagen) na trakcie wiedeslvim, do Pod-
g(>rza, Kral<:owa, lawowa i Radziwiowa i na po-
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wj-ót... Nakoniee oznajnmje si, i dla wygody
mieszkaców Krakowa ustanowion zostaa na
Podg<3rzu umylnie poczta szybkoAvozowa. W Kra-
kowie d. 31 stycznia 1826.

Teatr.

G. K. Nr. 11, z 5 lutego 1826. W jx)nie-

dziaek, to jest dnia 6 lutego r. b. dan bdzie
wcale nowa Avielka drama w 5 aktacli przez Ducisa

z Szekspira naladowana, nowo przejrzana w j-
zyku polskim przez L. A. Dmuszewskiego : Groby
Werony^ czyli Romeo i Julia.

G. K. Nr. 16, z 22 lutego 1826. Jutro we
czwartek dnia 23 b. m. dan bdzie nigdy tu nie

wystawiona, wielka trajedya w 5 aktach z fran-

cuskiego: Otfelo Miirzyi iv Wenecyi (sic).

G. K. Nr. 20, z 8 marca 1826. W niedziel

dnia 12 marca r. b. dan bdzie wielka trajedya

w 5 aktach, z dzie niemiertelnego Szekspira,

przetómaczona z angielskiego przez W. Bogu-
sawsldego: Hamleta Królewicz Duski.

G. k. Nr. 25, z 26 marca 1826. We wtorek

dnia 28 b. m. dan bdzie wielka trajedya w 5

alitach, z angielsldego p. Sclial\:espear, przez p. Du-
cis przerobiona: Lear, Król Wielkiej Brytanii, czyli

Niewdziczne Dzieci.

Nekrolog F. Radwaskiego.
G. K. Nr. 27, z 2 Icwietnia 1826. Z niecofnio-

nycli wyrolv()w przeznaczenia, znil^n z poródka
yjcycli w dniu 23 marca r. b. o godzinie 9 wie-

czór, senator Felilis Radwasl^i, filozofii doktor

i wysnony w imiwersytecie Jagiellosliim pro-

fesor w 71 rolvu ycia, lvtórego cae pasmo nie-

zmordowanej pracy jedynie dobro ojczyzny maj-
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cei na widoku powici... Po ukoczeniu nauk
szkolnych w roku 1773, ocIdaws/\' si akademi-

ckiemu stanowi, w pierwszym stopniu kandydata

filozolii, otrzyma stopie jej doktora i w tyme
samym czasie zosta i>'eometr przysigym za dy-

plom atem ^i"61ewsls:im. Przy nastpionej reformie

avademii, pamitna w dziejaci naszej owiaty
Isiomisya l^]duls:acyjiia... nieomieszkaa mianowa
Radwaslvieg'o profesorem w szlcole matematy-

cznej. Wasnym kosztem wyjeclia za granic,
gdzie zwiedziwszy Francy, Wociy i znaczn
cz Niemiec, wr()ci nowymi zbogacony plonami

i obj katedr meclianilvi i hidraulilci. Odtd w za-

wodzie nauczycielslvim trzydzieci trzy lat praco-

wa, a posiadajc architektur, ciemi, tizyl^,

mineralogi i rolnictwo, nie wymawia si od wielu

innych posug, do jacici g*o zaufanie zw\ierzclinoci

krajowyci powoywao, nawet bdc ju emerytem.

W Yokn 1809, za wnijciem wojsl^ Polskich do

KravOwa, mianowany wiceprezesem komisyi do

spraw alvademiclvicli przeznaczonej, nastpnie dy-

relsitorem wydziau nauk filozoficznych, czons:iem

vommissyi demarsiacyjnej rejonu Podg()rslciego,

nakoniec czonkiem Izby ol3rachunlvowej crak....

zasuone mniemanie o Radwasl^im zwrócio na
niego uwag kommissyi organizujcej w roku 1815

Rzplt krakowsk, e go w imieniu trzech Naj.

monarchów, krain t protegujcycli, doywotnim
Senatorem z strony alvademii w Senacie zasiadu-

jcym mianowaa, tudzie czonlciem Komisyi w^o-

ciasl<:iej... w kt()rej dziaajc ciwalebnie, zaszczy-

cony zosta od wiekopomnego Cesarza Wszech
Rosyi, Króla Pols^iego, Alexandra I, orderem
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. Stanisawa III klasy... Poczciwy czowiek, shijie

publicznej przeznaczony, nie urodziwszy si boga-

tym, nie zostawi po sobie zbiorów. Radwaski
wils:sz cz niajtvu straci w roku 1791 dla

dobra ojcz\'zny, a krwawo zapracowane dociody

na róne drulvi swycli prac uczonycli.

Teatr.

G. K. Nr. 28, z 5 kwietnia 1826 W przyszy

pitel<: dnia 7 kwietnia r. b., na benefis Józefa Ko-

oyeckiego, dan bdzie wiellva wcale nowa i ni-

^dy tu niewidziana trajedya w '> nktacli, orygi-

nalnie przez znanego z dzie autora p. Scbiillera

napisana, a na polslii jzylc w Warszawie przeo-

ona: Mio i intryga.

G. K. Nr. 31, z 16 kwietnia 1826. W przysz
rod, t. j. dnia 19 kwietnia r. h. na benefis Jó-

zefa i Wiktoryi Winnickicb, dan l^dzie wcale

nowa bardzo zabawna, nigdy tu jeszcziMiiewidziana

Icomedya, oryginalnie przez n*. A. 1 'red ro w 3-cli

aktacli napisana: Damy I Huzary.

Zmiana statutu uniwersyteckiego.

G. K. Nr. 81, z 8 padziernika 1826. Dzie 5

biecego miesica pamitnyoi bdzie w roczni-

kach uniwersytetu tutejszego. W nim all30wiem

obwieszczone nni zostay, potwierdzone przez trzy

Naj. a*aj ten protegujce dwory, zasady do przy-

szego statutu, majcego rzeczony uniwersytet po-

stawi na stopniu odpowiadajcym ici yczeniom.

Tak powanemu alitowi odpowiada przepisany od

senatu Rzdzcego porzdelc j^ublicznego w sali

Amfiteatru sza) Nowodworslcici posiedzenia, od-

bytego w oloecnoci Senatu w caym swoim sl<^a-

dzie zebranego, równie jak JJWW. Rezydentów...
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X. biskupa krak., jako kanclerza uniwersytetu,

JW. J()zefa lir. Zauskiego pukownika, tltigel-

adjiitanta Naj. Cesai"za Wszech l\os\ i. Króla Pol-

skiego, od Naj. Protektor()\v do si)ra\vo\vania obo-

wizków kuratora jenerabiego in8tytnt(')w nauko-

w^ych powoanego... i protesonUy tak uniwersytetu,

jak licealnych, przy znacznej bardzo a do natoku
liczbie wddzów. Gdy obok tronu ozdobionego wi-

zerunkami trzech Naj. Protektor()w, wymienione

wyej osoby po obu stronacli onego miejsca sw^oje

zaj}>', zagai posiedzenie JW. Hr. ^\^)(l/i(•ki, Pre-

zes Senatu Rzdzcego, kr()tk przemow, wska-

zujc cel i duclia wyej wspomnionycli zasad...

Nastpio potem owiadcztniie z strony JW. Hr.

Zaustviego instalowanego kuratora, chci odpowie-

dzenia godnie w^ysokienm zaufaniu. Gdy za W.
Girtler, zastpca rektora... wynurz\ imieniem te-

go imiw^ersytetu wdziczno Naj. Protegujc} ni...

zupen nadajcym si w icli imieniu ])rze[)isom

pow^olno i podzikow^anie Senatowi Kzdzcemn
za dodanie aktowi temu nalenej powagi i wie-
tnoci; z polecenia JW. Prezesa odczytanym zo-

stao postanowienie Senatu tego, ogaszajce wy
wymienione zasady za obowizujce i posiedzenie

ukoczono.
Teatr.

G. K. Nr. 5)0, z 8 listopada JSlHk ,)utro we
czwartek, to jest dnia 9 listopada r. b. dan bdzie
wcale now^a, bardzo zabawna komedsa w^ 5 aktach
z Moliera, tlomaczona i poprawiona przez 1j Osi-
skiego: Harpagoi, czyli Skpiec nad shaiK-nini.
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Zabawy karnawaowe.
G. K. Nr. -2, z 7 stycznia 1827. Dnia 10 sty-

cznia 1827 r., to jest w przysz rod w sali Ma-
cieja Knotza w ulicy . Jana, rozpoczn si tego-

roczne kasyna z tacami przy dobranej orkiestrze,

owieceniu sali i przylegych appartainentów, które

co roda przez cay Jcarnawa dawane bd.
Opera.

G. K. Nr. 21, z 14 mai-ca 1827. W niedziel

dnia 18 b. m. dana bdzie po raz pierwszy wielka

wystawna opera, nigdy tu niewidziana, w jzyl^u

francuskim z pisma . uoona przez p. Duval,

tomaczona przez W. Bogusawsciego, z muzyk
sawnego Mehul, w 3 aktacli: Józef w Egipcie. —
Metml za t oper otrzyma nagi*od wyszoci nad

innymi Icompozytorami, oraz zaszczycony zosta

krzyem legii honorowej.

Planty.

G. K. Nr. 37, z 9 maja 1827. Plantacye, które

to miasto zupenie ogrodem piknym opasay, s
ju bliskie no)czenia; najwspanialsz ich jest

cz, co teraz okoo niej robi pod Zamkiem, z któ-

rej widok tak zajmujcy, e panujc nad calem

miastem, Wis i jej o<:olicami, moe si liczy do

maej liczby tych widoków, za kt()rymi podr(')ujcy

nbiegaj si po caej Europie, a malarze, poeci

i kochancowie czuli umiej je w romansacli tylko

i w poezyi oddawa.
Odznaczenie profesora.

G. K. Nr. 42, z 27 maja 1827. Naj. Cesarz

Wszeci Rosyi Król Polski, Protektor tej krainy,

raczy najaskawiej przyj ofiarowane sobie przez

W. Felixa Sotwiskiego, profesora w uniwersy-
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tecie Jagielloskim dzieo: o Prawie Natury...

a w dowckl wysokieg-o swego zadowolnienia uda-

rowa! autora piercieniem brylantowym, jako nie-

ocenionym najwspanialszej aski swej upominkiem,

który temu W. Sotwiskiemu dnia 3, 15 maja r. b.

przez JW. Stanisawa Zarzeckiego Rezydenta i kon-

sula Naj. dobroczycy wrczonym zosta.

Statki parowe z bander rosyjsko-polsk,.

G. K. Nr. 58, z 22 lipca 1827. Z Warszawy.

Dwa statlii parowe, przez W. Wolicldego z Anglii

sprowadzone, pi*zybyy do Gdaska z bander ro-

syjsk, na której jest umieszczony orze polski;

jeden z tych statk()w zwany Ksi Xawery z zu-

penym aparatem na si ]v:oni 40, jest przezna-

czony do podróy na morzu; drugi Yictory zwany,

l3udowany plaslco, ma l3y liolowany do Warszawy,
jest on talve w maszyn na si Iconi 60 opatrzony,

nie ma przecie lvota, lvtóry, javo uszkodzony,

w Anglii zostawiono. A e statki parowe s no-

wem zjawiskiem dla miasta Gdaska, przeto kon-

sul jeneralny rosyjslci, radca lvollegialny W. Ma-
karowicz, clicc zrobi przyjemno mieszliacom,

sprosi na dzie 29 czerwca na poliad tych statlców

pierwsze osoby stanu woislvovvego i cywilnego

i dwiecie pidziesit osób obojej pci, przyj
wspania uczt — na pokadzie Yictory. Po obej-

rzeniu obok bdcego statku Xi Xawery, po-

sun si tene statelv naprzikl dla przysposobienia

pary, a bdc przygotowanym do dziaania (co 10

minut trwao), postpi od miejsca Legean zwa-

nego, cignc za sob statek Yictory z gomi b-
dcymi. Wystrza z dzia rozpocz spacer. Lud
mnogi brzegi Wisy olcrywajcy, da ozna^i zado-

Bkowski. Kronika krak, 13
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wolenia przez trzykrotne Inira, na yjokhulzie za
samym speniano toasty za zdrowie N. Cesarza

wszech Ros>i, Króla Polskiego, N. Króla Pru-

skiego i Ich wysokiej rodziny, oraz za pomylno
handlu Gdaska.

Plan restauracyi Sukiennic i bramy Flo-

ryaskiej.

G. K. Nr. 69, z 29 sierpnia 1827. I\Iidzy ny
w ajcymi wód Karlsbad skich w biecym roku byl

take ziomek nasz JW. Ajgnei*, budoAvnicz;\' jene-

ralny Królestwa Polskiego... Nieprzeliczona liczba

pomników architektoiucznycli w kilkudziesitle-

tnim zawodzie, tak w kraju, jak i za granic wy-
konanych, gonym imi jego uczyniy... W liczbie

celniejszych budowli znana: Sibilla, koci()! i paac
w Puawach, niezr(nvnana w stylu wielkim, a za-

razem pojedynczym, mennica dzisiejsza w Warsza-

w^ie, nadto czoa z przylegociami kocioa Ber-

nardyn<)w, witynia Alexandra, wiellvie obserwa-

toryum i mnóstwo npil<:nie, Ictóre w lata cli osta-

tnich stolic krcjlestwa w r()wni ])ierwszycli miast

Av Europie postawiy... W czasaci ostatnich 3awi
szanownym ten w Kralcowie, a mimo nadwtlone
zdrowie z poytkiem zatrudniony, udarowa zwierz-

chno miejscow planem poprawy staroytnej

bramy, Floryask zwanej ; co w^iksza, troscliwy

o zachowanie jednego z najwaniejszyci zabytków

budowniczych, jDami Kazimierza Wielkiego uwie-

czniajcych, wykona w^ stylu wzorowym i wspa-

niaym okazay plan restauracyi Sukiennic. Portyki

z czterecli stron o poszóstnych lvolumnacli z czel-

nikami, równie do ozdoby jak wygody su. Dó,
ialla dawna ze sklepami zajnmje, oo zdaniem
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znawcy, jako \van\ i poszanowania godny i trwa-

ej bndowy zabytek, w niczeni zmianie ulega nie

moe; wnijcie do sklepów w okoo, plac wielki,

forum, uatwia. ciany górne tego piknego gmachu
poniekd przerobione, prócz ogólnego wspaniaego
^vidoku zaj)owiadaj potrzebn kommunikacy, ga-

1)inet\', salony i dwie pyszne miary wielkiej, su-

powaniem ozdobione sale. Plan ten, jak widzimy,

obejmuje nie tylko projekt, któren w Pszczóce

krakowskiej (1821 r.) czytalimy, ale co wiksza,

przekonywa zarazem o wanoci Sukiennic, ich

uytku, atwoci upiknienia i wspaniaoci gmachu
obiecywanego, bez Avielkich nakadów.

Ozdobny dom Cypcera.

G. K. Nr. 71, z 5 wrzenia 1827. ^Y liczbie

kilkunastu nowych budowli, tego lata stawianych,

dom p. Cypcera z fundamentu na podwalach,

w placu niegdy pustym dawnych murów miej-

skicli budowany, celniejsze trzyma miejsce. Plac

w czworokt poduny, na kilka stóp nad chodniki

spacerowe wyszy, nader korzystnie przez waci-
ciela jest uyty. rodek zajmie budowla z dwoma
pawilony ju z gruntu wyprowadzona 0. Portyk

otwarty na spacery publiczne wysuniony, wzity
z wzoru sawnych ruin greckich, to jest Parte-

nonu w Atenach, o slupacli rowkowanych z fron-

tonem ; w\'god równie jak ozdob zapewnia. Z obu

stron wystawy gradyny dadz wstp pod supo-
wanie, nastpnie do salonu i gabinetów. Odsadzk
portyku ju rozpoczto. Podug i)laiui, od pawilo-

nów pójd Icraty, które widok talv na podwale

Dzi drukaraia Czasu.

13^
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gówne, jak wzajem z tego na ogród kwiatowy
uatwi. W dalszym cigu robót, wsypki w odda-

leniu stojce gustownie przerobione, niemniej zielnia

na rzadsze kwiaty i krzewi ma by budowan..
Willa ta, usudze publicznej ma by powicona.
Cul^iernia Cypcerowsi^a, utwierdzonej od lat tylu

wzitoci, w miejscu spacerów najwicej uczszcza-

nycli, wygod i przyjemno zarcza... Scliodzio

nam dotd na kawiarni w sposób francusl<:i, po

wszystkich niemal miastacli ju zaprowadzonycli;

niema w stolicy naszej ani jednej dotd budowli

w podobnym stylu i gucie pilvnej architektury

stawianej. Czyni to tedy prawdziwy zaszczyt wa-
cicielowi, i umia zarazem poczy pilino
z ozdob oboi wygody publicznej. Pomin jednali:

nie mona yczenia, aby zamiary te przez dokadne
wykonanie planu speniono...

Wystawa grubej dziewczyny i kuli aku-

stycznej.

G. K. Nr. 83, z 17 padziernika 1827. Podpi-

sany ma honor zawiadomi przewietn publiczno,

i okazyAvane tu w^ Hotelu Drezdeskim p. Lipi-

skiego na pierwszem pitrze pod Nr. 4 nadzwy-

czajnej gruboci dziewczyna i kula akustyczna,

nie dugo ju bd do widzenia, przeto uprasza

o askawe odwiedzenie. W. Philadelphia.

Nowe kliniki.

G. K. Nr. 95, z 28 listopada 1827. Dzie 22

listopada r. b. wan stanowi epok w rocznikach

uniwersytetu Jagielloskiego. W nim bowiem od-

by si uroczysty obrzdek installacyi nowych in-

stytutów klinicznych, które ze szpitala . azarza
wyniesione i w szczególnym gmachu odtd na cel
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przysposobionym uiiiieszczone zostay... Po nabo-

estwie udano si na gór do lektoryum kliniki

lekarskiej na posiedzenie... Nastpia potem roz-

prawa o instytutach klinieznyeli, ich celach, po-

ytkach i warunkach, z ]vi'('»tkiin rysem history-

cznym takowych w ()g()bioci od najdawniejszych

a do naszyci) czasów, przez W. J(')zefa Brodowi-

ea, med. doktora, profesora kliniki lekarskiej.

Wkocu przytomni czonkowie Senatu, cay Ko-
mitet lvuratoryi jeneralnej wraz z interessowanymi

czonkami uniwersyttn protolvó al<:tu teg'o pod-

pisali.

Wybór prezesa Rzpltej krak.

G. K. Nr. 102, z 23 gnidnia 1827. Nim z colei

posiedze tegoroczniego Sejmu Rzpltej nastpi
opis w dyaryuszu obioru Prezesa Rzdzcego Se-

natu na nastpujce trzy lata, donosimy, i na po-

siedzeniu dnia 15 grudnia obrany nim zosta JW.
Józef Nikorowicz, dotychczasowy Prezes sdu appe-

lacyjnego Icraju naszego^).

Zegar cienny na kopersztychu.

G-. K. Nr. 102, z 23 grudnia 1827. Kosztowny
i drogi vopersztycli w dwudziestu piciu literach,

obejmujcy zegar cieimy, laurem ozdobiony, b-
dzie na ostatni dzie miesica grudnia r. b. wy-
gotowany i dla mioniców sztulvi od tego dnia

do widzenia u przeoonego XX. Aiigustyanów na
Kamierzu przy Krakowie.

') AVvlM)r Nikorowicza nie zosta przez rzdy opiekucze
zatwierdzony, lecz utrzymanym zosta lir. S. Wodzicki, co byo
pocztkiem niezgody w Rzpltej krak.
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Opera.

G. K. Nr. 104, z 30 i>Tuclnia 1827. Dis w nie-

dziel, to jest dnia 30 b. ra. dan bdzie wielka

nowa nigdy tu nie grana, w polskim jzyku drama
liryczna w 4 aktacb, napisana oryginalnie w nie-

mieckim przez A. Wollia, a na polski jzyk wier-

szem w miarach oryginau przeoona przez J. D.

Minasowicza, z muzyk autora opery Freyschutz,

Karola Maryi Weber: Frecloza.

Poegnanie ustpujcego prezesa hr. Wo-
dzickiego.

Gr. K. Nr. 1, z 2 stycznia 1828. Koczc na

dniu dzisiejszym 12-letnie urzdoAvanie moje, po

raz jeszcze ostatni szanowni koledzy stawam po-

midzy Wami, abym Wam owiadczy przy po-

egnaniu, e w zacisze domowe zanosz t dobrego

sumienia spokojno, jalva z dopenienia obowiz-

k(nv wynica... Colvolwielv dobrego dla kraju od

lat 12 sta si mogo, caego Senatu jest zaszczy-

tem; przy mnie za tylko chluba z przewodnictwa

pozostaje. W tak dugim piastowaniu wyborczego

urzdu dogodzi wszystlcim yczeniom byo niepo-

dobna, na co praw}' urzdnic prost idcy drog
uw^aa nie powinien. Jav daleko wic dopeniem
tych obowizlców, odwouj si do sdu spraAvie-

dliwej zawsze opinii publiczne], a nader bd szcz-

liwy, jeeli te przekonania moje W^aszym, sza-

nowani koledzy, wiadectwem wesprze raczycie.

Z urzdnika za stawszy si obywatelem, cigiem

serca mego bdzie yczeniem, aby chocia pod in-

nym sterem szczcie tej Rzpltej coraz wicej wzra-

stao i w cigyci si rozwijao pomylnociach.
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Opera. — Teatr.

O. K. Nr. 5, z [G stycznia 18'28. We wtorek

dnia -J-I 1). iii. na benefis Franciszka Zebrowskiego,

dan bdzie wielka nowa oj)era, nigdy tu nie grana,

przez J. U. Niemcewicza oryginalnie z dziejów oj-

czystycli wierszem najsaiia w- 3 aktach, z muzyk
Józefa Elsnera, rektora konserwatoryum warszaw-
skiego: Pobyt Jagiey w Teiiczyim.

G. K. Nr. 8, z 27 stycznia 1828. Dzi w nie-

dziel, to jest dnia 27 b. m. dan bdzie wielka

nowa trajedya w^ 5 aktach, z sawnego autora hi-

szpaskiego Don Pedro Kalderona de la Barka
naladowana : Lekarz swojego honoru. Dzieo to

jerwsze dotd w swoim rodzaju wierszem wolnym
i nie zawsze rymowym twórczego geniuszu J. N.

Kamiskiego, spodziewa si kae równego przy-

jcia przew. publicznoci, jakim przedstawione na
teatrze lwowskim zaszczycone zostao.

G. K. Nr. 12, z 10 lutego 1828. Dyrelvcya

teatrn tutejszego, chcc nie robi przeszkody do

zabaw ta enjacy cli w dni combrowe, czyli tuste

czwartJci, zwyj^le uywanych, wystawienie opery

nowej tu jeszcze nigdy nie widzianej pod tytuem:
Opera Woska w p()(h'()y w 2 obszernych aktach,

kompozycyi sawnego ka])elmajstra Fiorovanti,

w^ pitek to jest dnia 15 lutego r. b. postanowia.

Nekrolog M. Hoszowskiego.

G. K. Nr. 15, z 20 lutego 1828. W dniu 14

lutego 1828 r.... skoczy w tutejszej stolicy pene
publicznyci zasug ycie . p. JW. jNIikoaj Ho-
szowski, O. P. Dl'., senator doywotni Kzpltej kra-

kowslviej, piofesor nniAversyt. Jagielloskiego, za-

st])ca vO]iserwatora z strony Ces. Król. Austrya-
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ckiego dworu, czonek byej Wielkiej Rady Uniw.,
czonek J\onutetu do noenia projelitn praw, mar-
szaelc nadzwyczajnego ])rawodawczego Sejmn, mar-
szaek po czterykro, zwyczajnych grndniowycli

sejm(')w i czonek Towarzystwa Naukowego Kra-
la>wskieg()... urodzi si w dniu 6 grudnia 1778 r.

w Dzwiniaczu, cyrkule Zaleszczykowskini... uko-
czy szkoy w Stanisawowie, dalej nauki prawne
w uniwersytecie lwowskim... A nastpnie otrzyma
stopie dols:. obojga praw. Pierwszy urzd otrzy-

ma prezydenta w Owicimiu, a |)o sj)rawowaniu

lvt()rego przez rok jeden, zaszczycony zosta zau-

faniem N. Cesai'za Austryi, w którego wówczas
dziereniu by Kraków i na radc magistratual-

nego w teme miecie mianowany. Za wnijciem
zwycizkicli narodowych hufców do Krakowa, by
czonkiem centralnej tymczasowego rzdu konimis-

syi, dalej podsdkiem sdu policyi po|)rawczej,

w dalszym czasie N. Król Im Saski, Xi War-
szawski mianow^a go prezesem trybunau handlo-

wego... Za utworzeniem Ezpltej krakowskiej za-

szczycony by zaufaniem Naj. protektorów przez

mianowanie go sdzi appellac}jnym, a po spra-

wowaniu urzdu tego przez rok jeden, posun si
przez Avol Reprezentacyi narodowej na urzd se-

natora czasowego, a nastpnie doywotniego i w teje

prawie epoce katedra profesora umiejtnoci po-

litycznych w uniw. Jagielloskim powierzon mu
zostaa.

Uniewanienie wyboru prezesa Rzpltej.

G. K. Nr. 18, z 2 marca 1828. Majc sobie

Naj. monarchowie, Wolne Miasto Kraków z okr-
giem protegujcy, w waciwej drodze przed sta wio-
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nem: e czynnoci ostatniei:>'o Z,i>Tomadzenia i2:ru-

dniowego nastpiy z nadwereniem konstytucyi...

raczyli najlaskawiej postanowi i oznajmi, i wszel-

kie czynnoci Sejnni namienionego za nielegalne

i adne uznajc, chc mie dawny stan rzeczy,

jaki istnia przed otwarciem ostatniego Zgroma-
dzenia Reprezentantów, przywr<)C()nym i utrzyma-

nym pod prezydency JW. Stanisawa lii\ Wodzi-

clciego, dopó<:i dalsze wicej stanowcze rozporz-

dzenia w drodze konstytucyjnej nie zajd. Co spo-

wodowao Senat Rzdzcy do przywrócenia natych-

miast wszystkiego do dawnyci carbów, a nastpnie

zaproszenia JW. Stanisawa hi*. Wodzickiego przez

wysan do niego delegacy, aeby na nowo ster

rzdu tej krainy obj zeclicia. Przez nalen woli

wadzców, losy tej lvrainy piastujcycli, ulego,
uczyni zadosy Avezwaniu tenni rzeczony JW. In*.

Wodzicki i w dniu 27 lutego stan znowu na

czele Senatu Rzdzcego, jal^o prezes jego; a dzie
ten by dla mieszkaców miasta Krakowa uroczy-

stym, nie tylko z powodu przywr()cenia porzdl^u

konstytucyjnego, bez którego dozwolonych nam
swobód uywaby nie mona, ale talce z powodu,

i m, który od lat blisko dwudziestu w tej sto-

licy pierwsze dostojnoci cigle sprawujc... by
nam oraz wzorem cnót obywatelskich i domowych,
jeszcze nam przez niejaki czas przewodniczy b-
dzie. Rado za, jak ta okoliczno w mieszka-
cach miasta Krakowa sprawia, wydaa si w po-

wszechnem i dobrowolnem caego miasta owieceniu
i oznakacli, jakie lud pospolity uczuciów swoicli

ukrywa nie umiejcy, przy tej sposobnoci oka-

zywa.
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Teatr.

G. K. Nr. 18, z 2 marca 1828. We wtorek
dnia 4 b. ni., na benefis JPani Wiktoryi Winni-
ckiej, dan bdzie wziiow iona wielka trajedya w 5

aktach wierszem p. Grilpatzer, a z niemieckiego

naladowana przez JP. Starzyskiego: Matka rodu

Dohratyiiskicli.

Odznaczenie muzyka polskiego.

Cl. K. Nr. 24, z 23 marca 1828. Naj. Cesarz

i Król Im, chcc da znakomity dowód króleAv-

skiej swej yczliwoci JPanu Karolowi Lipi-
skiemu i nzna wietny talent, którym si odznacza,

raczy najaskawiej postanowieniem z dnia 14/26

lutego r. b. miano wnc go swym pierwszym skrzyp-

kiem dworu K r ( ) 1 e w s lv o - P o 1 s k i e g o.

Koncert.

G. K. Nr. 28, z 6 kwietnia 1828. J()zio Kro-

gólski, 10 lat majcy chopczyna w przejedzie swo-

im przez Kraków, odegra na dniu 15 marca
koncert PEumla Rondo adur, Scherzo i Potpouri

Kurpiskiego. Za dnia 20 marca: a-dur Herco
i Rondo b-dur Hunila na tema rosyjskie. Zado-

wolnienie byo tak wysokie, e na danie usio-

w^ane wyprawi trzeci Iconcert na dniu 29 marca.

Powiedzie moemy, i jalv AYSzystkicli oczelviwanie

byo wielkie, ta]v te w niczem bynajnnuej zawie-

dzionem nie zostao. Zrczno, wyrazisto i rzadki

smalv zdumieway wszystkich. Shichacze po wi-
kszej czci znawc\' i przyjaciele muzylci ovrywali

kade solo z iiajwikszym zapaem ol^laskami,

wszystkich przytomnycli zaj, zadziwi i rozczuli.
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Opera. — Teatr.

G. K. Nr. 31, z 16 kwietnia 18"28. Jutro we
czwartek, to jest dnia 17 b. m. dan bdzie ko-

nriczna opera w 2 aktacli z muzyk sawnei>*o Ros-

siniego, z wloskieg-o przez W. Bogusawskiego
tkunaczona: Cyrulik Setcilski.

W przyszy wtorek, to jest dnia 22 b. m. na

benefis J()zefa Sobieskiego, dan bdzie wielka na-

rodowa trajedya w 5 aktach, Avierszeni oryginalnie

przez Humnickiego napisana: ókiewski pod Cecora.

Skadki na pomnik Mieczysawa I i Bolesawa
Chrobrego.

G. K. Nr. 51, z 25 czerwca 1828- Na wysta-

wienie pomnika dla królów Polskich Mieczysawa
i Bolesawa Cirobrego, oprócz tymczasowego daru

J. K. Moci Xicia nastpcy tronu Prusciego, ofia-

rowa JO. Xi Antoni Radziwi, vr()lewslvi na-

miestniv w Wielldem Xistwie Poznasvieni lOOO

talarów, w listacli zastawnyci wraz z kuponami
od dnia 1 stycznia r. b. Slvadlva zreszt dosy po-

mylnie post])uje. W ostatnim spisie obejnmjcym
28 numerów^, znajduje si vilva sldadeli od 100 do

20 talar()w. Kapitua vravOwslia ofiarowaa 100-

talar()w, Hr. ubieski, ^anonilc lvras:ow^svi i pra-

at domowy Ojca witego, przesa 200 talarów.

Poegnanie biskupa krak.

G. K. Nj-. 54, z 6 lipca 1828. Na dniu 27 z. m.
zjecha do naszego miasta JW. JX. Jan Pawe
Woronicz, Arcybiskup Warszawss:i, Prymas i se-

nator lvr()lestwa Polsciego. W dzie . Aposto-

ów Piotra i Pawa, w kociele lvatedraluym...

przyj paliusz... poczem piewa sum.. W czasie

())rzdu egna od duciowiestwa .1 W\ Arcybi-



204

«kupa i Prymasa pielon mow JW. JX. Siifrao-an

Zgleiiicki; wpó sumy znowu przeminyi sam JW.
Arcybiskup i glos jego by czuy i wymowny...
Dwunastoletnie jego rzdy t dyecezy, paac bi-

s]vU]:>(')w lvra.kowskicli, w którym nam niezatart

pami swego jeniuszu i wielviej duszy zostawi,

liojne wsparcia doni(')w ubogich, wszystko przypo-

mina bdzie Krakowo\vi i strat jakow p(miós
i al, jal<:owy nie atwo ulcoi. Na dniu 4 b. m. wy-
jecha na powrót do Warszawy. Na Administra-

tora za (lyccezyi wybraa pi"zewielebni) ka])itua

katedralna ki'ak. z grona swego pierwszego z po-

rzdku praata, JW. JX. J\arola Boromeusza Sa-

riusz Sk()rkowskiego, DzieJcana katedr, krakow-
skiego.

Wiadomo paleograficzna.

G. K. Nr. 97, z 3 grudnia 1828. Do nieosza-

€Owanycli zbiorÓAV wityni Sybilli w Puawach
przyby wieo slvarb nowy, arcy rzadki, i ile

wiemy, przynajmniej w Polsce jedyny. Jest to przy-

AYilej Wadysawa III Warneczyl<;a, króla Pol-

skiego i W"gierslviego, dany Michaowi Dybaczowi
:z Wiganowic. W przywileju tym, wynagradzajc
zasugi i doznan wierno Dybacza, kr()l zapisuje

mu dwiecie grzywien, na wsi Siedlcach (Sche-

dlecz), w powiecie krakowskim pooonej, odda-

jc mu j \y dzieraw. Dwie okolicznoci nadaj
temu przywilejowi nader Avielk cen. 1. Dato-

wany jest z obozu nad Dunajem w^ miejscu Or-

szowa (Orschwa) zwanem (midzy Sylistryj a Brai-

owem) dnia 22 wrzenia 1444 roku, a_ zatem na

48 dni przed zgonem Wadysawa. 2. Przywilej

ten jest z podpisem wasnorcznym knUa: W. Rex
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maiiu pp. (Wadysaw Król, rk wasn). Jest

to wic jedyny pomnik pisania Wadysawa War-
neczyka i najdawniejszy przywilej z podpisem

ls:r()lewskim. (Dotd nie znano dawniejszych pod-

pisów nad Kazimierza Jagielloczyka, modszego
brata Wadysawa), Piecz dobrze docliowana,

na niej ory i pogonie i napis po acinie: Wady-
saw, z Boej aslci, Król Polsl^i.

Komedye Fredry.

G. K. Nr. 16, z 25 lutego 1829. Jutro we
czwartek, to jest dnia 26 b. m. dan bdzie nowa
komedya Alex. Hr. Fredro, wierszem w 4 aktach,

pod tytuem: Przyjaciele. W piteli za, to jest

dnia 27 b. m. na dochód Joanny Kochanowslciej,

dan bdzie komedya w 3 aktach, oryginalnie

wierszem przez A. Hr. Fredro napisana, pod tytu-

em: Cadzoziemczyzna. Poczem nastpi Icomedyo-

opera w 1 akcie, z muzyk J. N. Nowakowskiego,
pod tytuem: Szlachta czynszowa, czyli Kótnia
o wiatr.

Z literatury i sztuki.

G. K. Nr. 18, z 4 marca 1829. W Paryu
drukuj si dziea Krasickiego w jednym tomie;

tam take wyszed tom trzeci poezyj Mickiewicza

i w jzyku francusdm Ekonomia polityczna Skarbka.

P. Oleszczyslci zosta (^zonlviem Akademii Floren-

ckiej i wydawa ma w Paryu pomniki staroytne

Polski, wystawione w rycinach. Maonka zmar-

ego w Paryu Maliszewskiego, czonka Towarzy-
stwa Przyjaci() Nanv, wydaa l^rótki rys ycia
jego i ma ogosi napisan przez nieboszczyka hi-^

story Polski.
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Papyrus krakowski.

G. K. Nr. '20, z 11 marca 1829. Papier egip-

ski, wolumen dugoci 6 okciowej, darowany przez

JP. Sen]iOwslviego nniwersytetowi ls:ralvowslciemn,

na rozl^Hz JW. Cnratora Hr. Zauslviego litogra-

fowany z rysunlvu JP. Lewicidego, a drnliu JP.

Wysz]vO\vs]viego na 4 arlcuszacli folio na papierze

welinowyin, z tytuami do 8 okci dugoci wyno-
szcy, Cena 12 zp. Pol. jest do sprzedania po

wszystkich Xigarniacli Jirals:owskich. Papier tene
egipski naley do liturgicznycli pism, zapewne

w mumii znaleziony. Pierwsze 4 kolumny zawie-

raj sd duszy zmarego X. Egipslviego Tesot czyli

Tsot, a potem idzie tekst... na cze Bogów i mo-

dy do nicli, jak si zdaje wypisane z ksigi litur-

gicznej i pospolitej, gdzie obrzd^i i mody dla

dusz zmarycli podug stann ich przepisane byy.

Cz tego wylvadu winnimy JP. Sejfartz profes-

sorowi w Lipslcn, kt()ry wstpujc w lady Spohna
ndoslconali sam sposób czytania pism egipskich.

Teatr.

G. K. Nr. 20, z 11 marca 1829. W przyszy

wtorek, t. j. dnia 17 b. m. na benehs Izajelli Ma-
jewskiej, dan Ijdzie wielka trajedya w 5 aktach,

z angielskiego Shalcespeara na jzyk polski pi'ze-

oona, pod tytuem: Okruciestwo i mio, cz^di

Zamek przeraenia.

Znalezienie mamuta.
G. K. Nr. 23, z 22 marca 1829. We wsi Ja-

xicach, powiecie i obwodzie Miechowskim, woje-

W'ództwie kralvOwskiem... w nrwiscn góry... po

gwatownycli deszczacli w roku zeszym w mie-

sicn czerwcu, dzierawca tameczny p. Józef Ja-
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nowski, ])i"zec'lK)dze zasta pod teiii Tirwiskieiii

znaczn ilo, blisko 15 korc\- wynoszc, koci
spróchniaych w hriinatnyni Icolorze... w gbokoci
blisl^o olcci '20 od powierzclmi. za nsilnem stara-

niem \vy(h)by z wntrznoci ziemi ca spodni
szczlv, majc w swej przestrzeni tylko 2 zby,
to jest po lewej i prawej stronie... Z szczls:i tej

zrobi rzeczony dzierawca p]"zysiig dla Galjinetu

zoologicznego przy vról. warszawskim imiwersy-

tecie... podng twierdzenia W. Jarosldego, pro-

fesora nniwer., jest z mamnta, czyli sonia pó-
nocnego.

Delegacya na powitanie Mikoaja I.

Gr. K. Nr. 4-2, z 27 maja 1829. Dnia 23 maja
wyjechali std do Warszawy, jako deputowani,

JJWW. X. towsi^:i senator, kanonik katedralny

krakowski i Jacek Mieroszewski, sekretarz jene-

ralny Senatu, dla zoenia najpowinniejszego hodu
uszanowania Naj. Cesarzowi Wszecli Rosy i i Kró-
lowd Polskienm Milvoajowi I, o])iel^nnowi Rzpltej

ls:ralvOwskiej w imieniu Senatu Rzdzcego.
Opera, teatr.

G. K. Nr. 49, z 21 czerwca 1829. Towarzy-
stwo aktorów polslcicli, sceny lwowskiej, bdzie
miao zaszczyt dzi w niedziel, to jest dnia 21

czerwca 1829 r., przedstawi oper narodow w 3

aktaci, z muzyc JPana Baschny, pod tytuem:
Szkalmicrz(inL-i

G. K. Nr. 62, z 5 sierpnia 1829. Towarzystwo
aktorów polscicli, sceny lwow^slviej, bdzie miao
zaszczyt jutro we czwartelc, to jest d. 6 sierpnia

1829 r., przedstawi pora pierwszy nigdy tu nie-

widzian>' wiellci romantyczny melodramat z prolo-
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giem w 3 aktach, pod tytuem: Bolesaw miay
mieszkacem przepaci w górach Karynckici.

Nominacya biskupa krakowskiego.

G. K. Nr. 67, z 23 sierpnia 1829. Na tajnym
Konsystorzii odprawionym dnia 27 lipca w Rzymie,
mianowa Ojciec . bis]<:upem krakowskim JW.
Im. X. Karola Sarynsza Skórkowskiego, Dziekana
Katedralnego Krakowskiego.

Teatr na prowincyi.

G. K. Nr. 84, z 21 padziernika 1829. Z o-
wicza d. 7 padziernika. Towarzystwo artystów

dramatycznych teatru krakowskiego, zostajce pod
dyrel^ey JJPP. Fischera i Mikowskiego, przez

czas swego pobytu zabawiajc tutejsz publiczno
jako te znajdujcych si na jarmarku . Mate-

usza, wystawiwszy ostatni raz w dniu 27 z. m.

oper komiczn: Cyrulik Seuulski, opucio miasto

owicz i udao si do Krakowa. W przejedzie

swym przez Piotrls:ów ma tal^e wystawi tam kilka

reprezentacyi... JJPP. Fiszer i Millsiowski dali do-

w^ody niepospolitej znajomoci w sztuce dramaty-

cznej, zgoa wszystkie pochway umieszczone po-

przednio w Kuryerze Warszawskim, co do osób

wymienionych, s zasuone, doda tylko naley
JJPanny Teres i Antonin Fiszer, które w rolach

dziecinnych z upodobaniem byy widziane i za-

szczycane przywoaniami.

Odznaczenie profesora.

G. K. Nr. 85, z 25 padziernika 1829. Profe-

sor fizyki w uniwersytecie Jagielloskim, Dr fil.

Roman Markiewicz, odebra dyplom na czonl<:a

Towarzystwa J3erliskiego Przyjació Badaczów
Natury.
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Zatwierdzenie biskupa krakowskiego.

G. K. Nr. 97, z 6 gnidnia 1829. Z Warszawy
d. 27 listopada. Dekretem N. Pana z dnia 10 b. m.
J. Xidz Karol Saryusz Sk()rkowski, dziekan Ka-
pitny krakowskiej, wyniesionym zosta na godno
bisknpa krakowskiego.

Koncert.

G. K. Nr. 98, z 9 grudnia 1829. Dziesicio-

letnia wirtiiozka na skrzypcacli, JPanna Leonora
Nejman, któr dzieimiki petersbnrgskie i moskiew-
skie geniuszem muzyki nazywaj, daa tu dnia

5 b. m. w sali JP. Knotza koncert na skrzypcach,

który od licznie zebranych suchaczów z wielkimi

oklaskami by przyjty.

Wiadomo o mierci arcyb. Woronicza.

G. K. Nr. 100, z 16 grudnia 1829. W tych

dniach nadesza tu bolesna wiadomo z Wiednia,

e JW. Im X. Jan Pawe Woronicz, Arcybiskup
Warszawski i Prymas Królestwa Polslciego, dnia

7 b. m. zakoczy tam ycie.

Odznaczenie literatów polskich.

G. K. Nr. 21, z 14 marca 1830. Naj. Cesarz

i Król Im przyjwszy naj laska wiej dzieo JPana
Mikoaja Witwickiego, pod tytuem: Pszczolnictwo

lirajowe, przez autora u podnóka tronu zoone,
poleci raczy, aby 100 egzemplarzy tego na ra-

chunek Jego Ces. -Król. Moci zakupiono. Nadto
N. Cesarz i Król Im raczywszy przyj dzieo hi-

storyczne JPana ukasza G()biowsls:iego, czonlva

Towarzystwa do dzie elementarnych, przez autora

u podnóka tronu zoone, wyznaczy najaslvawiej

temu JP. Gobiowskiemu gratyliJcacy z. 3000.

Bkowski. Kronika krak, 14
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Wyznaczenie pensyi wdowie Bogusawskiego
przez Mikoaja I.

G. K. Nr. 23, z 21 marca 1830. N. Pan raczy
udzieli pensy przez 8zezei;(')liuejsz lask JPaiii

Augucie Bogusawskiej, wdowie po by\'m dyre-

ktorze teatru narodowego, przez wzgld na gorliwe

i cige starania ma jej o postp sztuki drama-
tycznej w kraju.

Dar Mikoaja I na restauracy Wawelu.
G. K. Nr. 26, z 31 marca 1830. Z Warszawy

d. 24 marca. Naj. Cesarz i KriU Ini majc sobie

przedstawiony adres Senatu \Y. M. Krakowa o po-

zwolenie otworzenia w ])astwac]i J. C. Moci do-

browolnych skadek w celu zebrania fundusz()w

potrzebnyci na restauracy Zandcu vi'ak()W8kieg(),

przycliylajc si do takowej proby, summ 10.000

z. pol. na ten cel najasica wiej ofiarowa raczy.

Balon. — Kosmorama.
G. K. Nr. 43, z 30 maja 1830. Na danie

wielu os()b wiadomy ju przewietnej publicznoci

balon, ta wielko kolosalna macliina, dzi w nie-

dziel, to jest dnia 30 maja wypeniony zostanie

i po ostatni raz obole widoków optycznycli do po-

niedzialcu, to jest do 31 t. m. polvazywany bdzie,

poczem, to jest od wtorku dnia 1 czerwca przy-

gotowany bdzie ju do eglugi powietrznej, która

niezawodnie dnia 27 czerwca r. b. nastpi. — Ko-

smorama wraz z nowemi odmianami cigle trwa
nieprzestan. O miejscu widowisl^a i godzinie od-

by si majcej eglugi powietrznej osobnemi do-

niesieniami szanown publiczno zawiadomi nie-

omieszlcam. W. Tusciil.
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Z literatury.

G. K. Nr. 45, z 6 czerwca 1830. W Londynie

w yszedl w angielskieiii tliiiimczeniu romans Niem-
cewic/a: T.eybe i Siora.

Ulewy i powód.
G. K. Nr. 48, z [Q czerwca 1830. Z ostatniego

czwartkn w nocy na pitek, o mil od Krakowa,
na granic}' Królestwa, tak wielka Inna ulewa,

i rzeka Biauclia, pynca przez wie w okrgu
W. M. Krakowa Zielonki i wpadajca ]3rzy wsi

Olsza do rzeki Wódka zwanej, a ta do Wisy, na-

gle nadzwyczaj wezbraa i woda zaczwszy od Zie-

lonek wsz\'stkie myny na tej rzece, a do wsi

Rakowie bdce popsna, mosty i tamy pozr\'waa,

]vi i pola zalaa i zamulia, w ol)u Prdnikach
Biaym i Czerwonym domy i stodó}' wociaslde
za^raa, lulj nadwerya. W nocy za z pitku
na sobot talve ulewa z gradem we wsi Racibo-

rowicach i oiolicznycl], talve w olcrgu AY. Al.

Krakowa, zniszczya wszystlvie urodzaje i ki za-

nndia. Zgoa ulewy i grady w przeszym tygodniu

]joczyniy w rónycli okolicach ogromne szkody.

Komitet restauracyi Wawelu.
G. K. Nr. 51, z 27 czerwca 1830. Rozpoczty

wpl} w slvadelv dobrowolnych na podwignienie
Zandcu krakowskiego, wsvaza rzdowi tutejszo

Icrajowenm potrzeb obmylenia, vomuby zawiado-

wanie tym funduszem, ]'(hvnie z przedmiotu, jalc

cchi do caego rodu polsviego nalec}'m, w spo-

s(tl)iL' zamiarowi odpowiadajcym, poruczone by
mogo, za !iajst(')sowniejszy do tego srodev osdzi
Senat Rzdzc}- ustanowienie oddzielnego komitetu

z os())j dow iadczonej gorliwoci, majcego si tru-

14*
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clni kierunkiem robota w miar zasików post-

powa majcych, równie jak nadzorem wykony-
wania onych, któremu talce szafunel^ przeznaczo-

nep^o na to grosza poriiczy. Jako komitet ten

majcy na czele JW. Artura hr. Potockiego, kt()-

rego na teraz w nieobecnoci wyrcza JW. Maciej

Rembowski, dawniej prezes trybunau Wojewódz-
twa Kaliskiego, zoony z JWW. i WW. Floryana

Straszewskiego, Józefa hr. Zauskiego, Józefa In*.

Wodzickiego, Francisz<:a Paszkowskiego, byego
jeneraa wojsv polskich, Alexego Wyka, Ludwilca

Morsztyna, Henryka Dembisldego, Wojcieclia Ku-
ciskiego, Mateusza Kirchmajer, Wincentego Wolff,

Józefa Sedlmayer, Felixa Radwansldego
,

profe-

sora architektury przy uniAversytecie Jagielloskim,

Franciszl^a Sapalskiego, profesora jeometryi wy-
krelnej w tyme uniwersytecie, Pawa Florkiewi,

cza, profesora matematyki w liceum kral^owskiem,

na dniu 18 b. m. przy zagajeniu pierwszego po-

siedzenia przez JW. Stanisawa lir. Wodzickiego,

prezesa Senatu w czynno wprowadzonym zosta.

Poczone talenta tych mów, oywione wa-

noci zamiaru i wsparte jak si spodziewa na-

ley hojnoci mioników rzeczy ojczystych, wró
najpomylniejsze przedsiwziciu temu powodzenie-

a zdanie sprawy przy kocu dziea publicznoci

drukiem ogosi si majce, usprawiedliwi bez-

wtpienia pooone w tym szanownym skadzie

zaufanie.

Ingres biskupa Skórkowskiego.

G. K. Nr. 52, z 30 czerwca 1830. W dniu

27 b. m., to jest w niedziel, odprawi si tu obrzd
wjazdu uroczystego na stolic biskupi JW. JX.
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Karola Skdrkowskiego biskupa dyecezyi krakow-
skiej... Przed ósm godzin zrana duchowiestwo
wieckie caej niemal dyecezyi krakowskiej, na
wezwanie konsystorza powoane, tudzie zakony
wszelkiego rytu, jako te cechy z chorgwiami
i wadze gminne zebray si w lvOciele N Ma-
ryi P., gdzie oczekiway na przybycie JW. paste-

rza. Z uderzeniem godziny 8, JW. biskup w po-

wozie szeciokonnym przybywszy, uda si do wi-
tyni, gdzie z stosown ceremoni przyjty, znajdo-

wa si na naboestwie. Po nl^oczeniu takowego
i udzieleniu ludowi pasterskiego bogosawiestwa,
JW. biskup otoczony ducliowiestwem uda si
w procesy i na zamek... Za przybyciem do bazyliki

katedralnej, JW. JX. biskup zosta u podwojów
wityni powitany przez JW. JX. dzielcana l\:api-

tuy stosown przemow, poczem odbyo si wiells:ie

uroczyste naboestwo, podczas którego mia ka-

zanie JW. JX. Dzianott, kanonik Icatedralny krak.

Po skoczeniu naboestwa JW. JX. bislvup da
wielki obiad na dwiecie killcadziesit osób w pa-

acu bislaipów krakowskich.

Fabryka galanteryjna.

G-. K. Nr. 2, z 2 lipca 1830. W^ stolicy naszej

powstaje nader pikna fabryka galanteryi karto-

nowych i szybkim krokiem przy ojcowskiej rzdu
opiece, dy do wzrostu. Ju wielu robotników

wezwanyci z zagranicy przybyo, a wielu jeszcze

spodziewanych. Dotd wyrobiono i zaraz korzystnie

spieniono znaczne partye pilcnych pudeelv apte-

karslócli, ale teraz zaczynaj ju robi okoo ga-

lantei-yi, w niczem najpilvniejszym paryzkim ust-
pi niemajcych. Toalety damskie i mzkie safia-
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nowe, pularesy i tym podobne do ozdob> , zabawy
i uytku shice i'zeczy, wkrótce wystawione bd
na widok. Znaczna cz jest ju w robocie.

Kuchnia parowa.

G. K. Nr. 4, z 5 lipca 1830. Onegx1cij w donui

roboczy]!! pierwsz i!Czyniono prób ])iknej ma-
chiny parowej, i^oboty p. Kossowskiego fabrykanta

wyrobów tego rodzaJ!i. Machina ta przeznaczon

jest do warzenia jada dla zamknitych w tym
domu osób, do pralni i kpieli. Dziaanie pary tak

jest silne, e w pótory minuty zimna woda w ulvrop

zamieni si daje... Machina jest tak urzdzona,

e na "200 osób odraz u gotowa moe.
Roboty plantacyjne.

G. K. Nr. 5, z G lipca 1830. Upiknienia

wschodniej strony zan!ku przez plantacye odby-

waj si cigle. Wicrótce najpikniejszy otworzy

si widok pon!idzy kocioem Bernardyi!()\\' i wzwy
rzeczonym gmacl!em. Pikna droga makadamizo-

wana z ciodnikami i topolami wysadzona dokoa
zamlvii, formuje cudn harmoni tego powanego
ustronia.

mier rezydenta pruskiego.

G. K. Nr. fi, z 7 lipca 1830. Dzi z i'ana i)o-

spna i nader bolesna rozesza si wiadomo, e
JW. Darest, ^r()la Imci Prnsciego rezydent i kon-

sul jeneralny pi'zy rzdzie Rzpltej naszej, nagle

tej nocy akoliczy ycie.

Balon.

G. K. Nr. 11, z 13 lipca 1830. Wczoraj liczna

publiczno zebraa si na dziedziniec zanilcowy,

slcd p. Tuszy przedsiwzi puci si balonem

w powietrze. Nad wszelkie atoli spodziewanie, na-
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penienie balonu nie mogo przyj do skntlvii i po

3-ci godzinneni oezevi\vanin, zniecierpliwieni wi-

dz rozeszli si do doni(')w. P. Tuszy zapewni
jednak, e najdalej za tydzie podró t z publi-

cznego nuejsca, w obliczu caego Ki*akowa nieza-

wodnie t)d))dzie.

Orkiestra katedralna.

G. K. Ni'. 17, z 20 lipca 1830. Orkiesti-a zam-

Icowa exel:wowala w niedziel jedne z najcelniej-

szycli i najtrudniejszycli wielkicli mszy Ilunda^

po vt(')rei ukoczeniu owiadczy wyranie p. Li-

pislci, e ani lwowsva ani warsza\\slva muzylca

^ocielna nie moe is w porównanie z krakowsl^.

wiadectwo to europejslciego wirtuoza i kompo-
zytora znanego z swej bezstronnoci, ma nieza-

przeczon powag i przynosi prawdziwy zaszczyt

pondenionej oriiestrze... Z alem donosimy publi-

cznoci, e sawi}' ten artysta odmieni ju na ten

raz zamiar dania tu swego koncertu; ale natomiast

za najpierwszym przejazdem przez Krak(>w, który

ma wknUce nastpi, ofiarowa si da oddzielny

lvoncert na docliód funduszu lvu podwignieniu
zamku króló\v polskicli przeznaczonego. Po jutrze

koncert pani Mayerowej
,

pierwszej piew aczki

opery warszawsviej w teatrze nai'odowyni.

Z literatury.

G. K. Nr. 19, z 2i> lipca 1830. W ksigarni
Ambroego Grabowsls:iego znajduje si przepyszne,

wydanie Dum Podolskicli Tymona Zaboi-owsciego,

jalv wiadomo, w kwiecie ndodoci przed dwoma
laty zmarego. Dzieko to wyszo w drukarni Xi-
t Czartoryskici w Puawach... Tame ma wkrótce

wyj pity tom Pamitników Histoiycznycli Pol-
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skich dla dopenienia poprzednich czterech przez

J. U. Niemcewicza wydanych.
Balon.

G. K. Nr. 21, z 24 lipca 1830. ^Yczo^aj okoo
godziny 6 wieczorem wiksza cz Kralcowa bya
w ogromnym rucliu. Zdawao si, e wszystla), co

w nim yje, opuszcza mury stolicy i dy na Bo-
nie. By to zapowiedziany balon Tuszya! Wido-
waslvO bezpatne... Tysice ciekawycli otoczyo go

na boniacli, tysice niecierpliwie wygldao, jalv

i'ycl]o wzici av obolvi. Jako na ten raz oczeki-

wanie nie jyo talv: dhigie jalc pierwej. Niedugo
balon zacz si szybko wzdyma, niedugo po-

wietrzny eglarz dosiadszy swojej lódlci, zacz
si wznosi w gór — ale niestety! zaledwie na

kilka olcci od ziemi by wmiesiony i liczne usy-
sza ze wszystlci cli stron oldaslci, zaledwie chcia

pozdrowi swemi chorgiewkami publiczno, kiedy

naraz ujrzano, i znowu opada na d<)! Napróno
podwaja usiowania, aby go wnie na nowo, na-

próno ju dano wreszcie, aby przynajmniej sam
balon poszed w gór — wszystko napróno —
puszczony jalon bez eglarza znowu opad, skls
i dopiero ])ostrzeono ca przyczyn zego. Przy

samym szcz\'cie macliiny przez nieostrono za-

pewne podczas odcigania liny, w cliwili, w litórej

w^ powietrze w^znosi si zaczynao, w^yrwano tak

znaczny otw^ór, e cay gaz z niej ulata i dlatego

wielkie usiow^ania udaremnia.

Zapis Straszewskiego na utrzymanie plant.

G. K. Nr. 29, z 3 sierpnia 1830. Pan Floryan

Straszewski moc a^tu urzdownie zeznanego, za-

pisa na rzecz miasta Krakow^a sumni 3000 du-



- 217 —

katów w zocie wanem holenderskiem na dobrach

hrabstwa Tenczyskiego ulokowan, przeznaczajc

takow na fundusz utrzymania w porzdku na

przyszo spacerów publicznych; któr to ofiar

szczególniejsz gorliwo obywatelsk o dobro

ogólne wylcazujc, przez Senat rzdzcy ucliwa
z dnia 2 lipca r. b. Nr. 3534 przyjt, Wydzia
spraw wewntrznych pospiesza niniejszem do pu-

blicznej poda wiadomoci. W Krakowie dnia 28

lipca 1830 r. Senator prezydujcy X. towski.
Odezwa o skadki na restauracy Wawelu.

G. K. Nr. 31, z 5 sierpnia 1830. Senat Rz-
dzcy etc. Utrzymowanie staroytnych pamitek,

oprócz, i jest oznak uszanowania dla przodków,

jest oraz przyjtym pomidzy c>'wilizowanemi lu-

dami obowizkiem... Senat, majc sobie z woli Naj.

trzech kraj wolnego miasta Krakowa proteguj-

cycli dworów, powierzony zarzd czstki ziemi pol-

skiej... powzi myl wezwania szczodrobliwoci

Polalców do podwignienia zagroonego upadkiem

najszacowniejszego z pomnilców, ja<:ini jest mie-

szkanie niegdy kr()lów Polskich., do czego przy-

stpujc Senat, poruczy zatrudnienie to osobom

obojej pci, na kt(n'\'ch dobrych chciacli polega

moe; a upow^aniwszy do tej posugi z pcmiidzy

obywateli PP. Józefa lu'. W()dziclviego, J()zefa In*.

Szembelva, ^Michaa Badeniego, Kajetana Florkie-

wicza, Jana Bochenek i Antoniego Holzel; a z po-

midzy dam, panie Eleonor z Dembowskich hr.

Wodzick, Barbar z Dembiskich Czadz, Te-

ress z Jabonowsl<:ici Grodzick, Józef z Za-

wadzkich Gostkowsl^, J()zef z Potulickicli hr.

Wielopolslv, Tekl z M(n"bitzerów Wolffow i Ame-
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li z Gont]ier()\v .Aforbitzerow; wzywa mieszka-
C()w wolnego miasta Krakowa i jego okrgu, aeby
werHe monoci przyoy si do ]>omnoenia tnn-

diiszu na ])odwignienie /anikn krakowskiego ze-

chcieli.

Przeniesienie parafii WW. witych.
G. Iv. Nr. 3"J, z 6 sierpnia 1830. Po juti-ze ma

si odprawi uroczysto przeniesienia pai'atiiWW.. w kociele XX. Franciszkanów tymczasowo
od kilku lat istniejcej, do wyrestaurowanej teraz

zu])eiue pojezuickiej bazyliki . Piotra.

Wiadomo o rewolucyi paryskiej.

G. K. Ni'. 84, z \) sierpnia 1830. List kupiecki

z Parya pod d. JcS wczorajsz ])0czt tu nadeszy,

poprzedzi niej opisano z ga/ety prnskiej stanu,

zasze tam ocropnoci w tej osnowie: „Od dnia

26, ]janlv, gieda, wszystkie skle])y, i'kodzielnie

zamknite stoj, wszelka czynno ustala, z trwog
i drczc niesi)okojnoci dalszych oczekujemy
wypadków". Wczorajsz poczt adne tu dzienniki

francuskie nienadeszy.

Balon.

G. 1\. Nr. 40, z 16 sierpnia 1830. Dzi po-

wietrzoegdarz Tuszy po trzeci raz dowiadczy
szc/scia. Liczba zohranycli widz()W do 10.000 ludzi

wynosia. Balon wprawdzie jioszedl w g<)r , ale

znowu razem ze swoim eglarzem upad w pobli-

skim ogrodzie.

O rewolucyi paryskiej.

G. K. Nr. 41, z 17 sierpnia 1830 Kupieckie

listy dzisiejsz poczt pod dniem 14 sierpnia z Wie-
dnia tu nadesze donosz: „Przybyy tu dzi przed

poudniem rzdowy goniec z Parya, przywióz
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wiadomo, e Xia Orloniis Awruesioiiy /ostu

I

]n'zez izby pi^awodawc/e iui tron tranciiski".

Teatr.

a K. Nr. ()4, z U wi-zenia 1830. Pospie-

szamy z nader przyjemn dla praAvdzi\vyeli no-
nik()\v sceny ojczystej wiadomoci, e WysoJci

Senat Rzdzcy, postanowieniem swoim na dniu

wczorajszym, dyrelccy i entrepryz teatjMi naro-

dowego powierzy na lat dziesi w i'ce osób, za-

szczytnie znanych w wiecie nczonym, lvt()re wszyst-

kie nsilowaina przedsiwziy powici na to, aby

teatr stolicy Rzpltej g-odnie swojemu odpowiedzie

m('>g' przeznaczeniu... Niejakie op()nienie tej bo-
gosawionej reformy sp()ni zapewne nieco i otwar-

cie tegorocznego vui'sn, ale za to pul)liczno wy-
nagrodzona bdzie utsknion przyjemnoci wi-

dowisk z gustem i ])rzyzwoit rzeczy okazaoci
poczonych.

O Chopinie.

(v. lv. Ni". 77, z 21) wrzenia 1830. Warszawa
24 wi'zenia. Dnia onegdajszego nasz wirtuoz JP.

Fryd. Chopin wobec licznego zgromadzenia arty-

st()W i amator(')w muzycznych w sweni mieszkaniu

z powszeclmem zadowoleniem, gra pierwsz\' i'az

drugi lvoncej't swej kompozycyi.

Posg Potockiego.

(t. K. Nr. 70. z 1 padziernika 1830. Przy-

jenm czytelnikom riaszym zwiastowa moemy
wiadomo, i w tycli dniach nadszed dawno ocze-

kiwany shiwiu\g() dhita Torwaldsena pomniJv dla

Wodzimierza Potockiego, pukownika artylleryi

konnej. Areydziek) to, wiadectwem Rzymu, naley
do najeelnit^szych, kt(')re z rk wielkiego wyszy"



— 220 —

:artysty. Ma by postawiony w katedrze naprzeciw

sawnej kaplicy Zygmuntów, w miejscu przez sa-

mego Torwaldsena przed dziesiciu laty wybranem.
Skadki na Wawel.

Goniec krak. Nr. 135, z 9 padziernika 1830.

Rozpoczto ju w Król. Pol. zbiera po wojewódz-

twach, obwodach i gminach skadki dobrowolne

na odnowienie staroytnego zamku królów naszych

w Krakowie. Sumy std uzbierane, przesyane

bd na rce Banku Polskiego. Listy przeznaczone

do zapisywania osób ofiarujcych skadk, nade-

sane z KraivOwa, opatrzone s pieczci Rzpltej,

podpisem prezesa komitetu Rembowskiego i se-

kretarza Franciszka Salezego Gawrosciego. Na
€zele kadej listy umieszczona jest pikna rycina

wyobraajca zamek krak. w stanie dzisiejszym

:iOstajcy.

Nowy budynek teatralny.

G. K. Nr. 91, z 15 padziernika 1830. Znaczna

liczba cieli, mularzy i innych potrzebnych robo-

tnik()w ugodzon tu dzi zostaa do spiesznej bu-

dowy teatru narodowego w gmacliu potrynitarskim,

-dotd na róne skady uywanym
,

przy ulicy

. Jana. Robota dniem i noc cigle odbywa si

bdzie, tak spiesznie, aeby najdalej w 6 tygo-

dniach nowy teatr móg byd otwartym.

G. K. Nr. 98, z 23 padziernika 1830. Roboty

okoo teatru id z wielkim pospiechem. Staraniem

J€st nowej entrepryzy, aby wewntrzne urzdze-

nie gustem i przyjemnoci celowao. Dekoracye,

ubiory, przyozdobienie sali, wspaniae owiecenie,

wybór sztuk, dobór orciestry z celujcych artystów
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miejcowycli i z zagranicy spodziewanych, wszystka

to jest w robocie.

Asekuracya od ognia.

G. K. Nr. 99, z 25 padziernika 1830. Bióro

handlowe p. Gabriellego, w ulicy Grodzkiej na-

przeciw klasztoru . Jdrzeja, otwarte jest codzien-

nie dla osób yczcych sobie nalee do towarzy-

stwa ogniowego londyskiego.

Nowy budynek teatralny.

Goniec krak. Nr. 144, z 25 padziernika 1830.

Oczekiwany ar-tysta p. Nowakowski przyby tu

z Warszawy^ jest jeszcze wielu innych artystów^

i artystek do tutejszego teatru zamówionych. Ro-
boty okoo tutejszego teatru id z popiechem
a nowa entrepryza niczego nie zaniedba, aby grun^

i przyjemno byy poczone w delcoracyach sal^

w wyborze sztulv i muzylvi.

G. K. Nr. 104, z 30 padziernika 1830. Poro-

biono tu znaczne zakady, e nowy teatr narodowy
najdalej na dzie 1 grudnia ukoczony zostanie.

Jeden z takov\ycli zakadów wynosi 500 dukatów.

Robota z dziwnym idzie popiechem i zrcznoci;
a tal^ zakad pewnie bdzie wygrany przez t
stron, która trzyma za ukoczeniem, na dzie
wzwy wyraony.

G. K. Nr. 128, z 20 listopada 1830. Wczoraj
w nowym teatrze, bdcym ju na dokoczeniu^,

pierwszy raz odbya si próba orkiestry, z w^yboru

tutejszych artystów muzykalnyci zoonej. Mnó-
stwo cielcawycli zebrao si na to widowisko. Pi-
kno wewntrzna sali, wygodne ló urzdzenie,

obok mocy budowy, podobay si wszystkim znaw-
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wntrzne ukoczone zostan.

Gmach senp^cki.

G. K. Nr. 129, z 30 listopada 1830. W dnin

dzisiejszym Senat Rzdzcy odby pierwsze swe
posiedzenie w nowo wyrestanrowanej i okazale

przyozdobionej wielkiej sali inachn s. Piotra.

Mody Stachowicz uytym by do roboty malar-

skiej, kt()r gustownie wykona.
Urzdowe naboestwo.
G. K. Nr. 131, z 2 o-rnclnia 1830. Wczoraj

z powodu rocznicy wystpienia na tron Naj. Mi-

ioaja I, Cesarza wszeci Rosyi, kr()la Polskiego,

odbyo si w lvOciele l^atedralnym krak. na Zamku
uroczyste naboestwo. Msz . celebrow^a JW.
pasterz dyecezyi, po kt()rej odpiewano Te Deum
i stosownie modlitwy o najdusze ycie i szcz-

liwe panowanie Jego Ces.-Król. Moci.

Nowy rezydent austryacki.

G. K. Nr. 135, z 7 grudnia 1830. Senat Rz-
dzcy zawiadomiony, i Naj. Cesai'z Austryi mia-

nowa rezydentem dwoi'u swojego i konsulem je-

neralnym przy rzdzie W. M. Krakowa JW. Fran-

ciszka Lorenz, rzdc gubernianego, orderu pol-

skiego . Stanisawa III clasy kawalera, dotd
interessa namienionego Naj. dworu s|)rawujcego.

Teatr.

Goniec krav. Nr. 1, z 3 stycznia 1831. W d.

30 grudnia r. z. rozpoczto w nowym teatrze gu-

stownie urzdzonym w^idowiska. Otworzyy scen
komedya: Powrót z niewoli ^omedyo-opera: Dinny

roiiuuityczue, obydwie z Skribego, oraz stosowny

Epilog, w którym p. Milcowski art. dram. de]vla-
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iiiowa ])atry()tycziu3 piJKiic wiersze, l^tiuH- / wiel-

kim zapaem suchanymi byy. l^o (hv()cli j)()wt()-

rzeTiiacli na usilne danie publicznoci, wyjawiony

icli autor, Ignacy In*. ^lieroszew.ski, zosta izesi-

stemi uwiec/on oklaskami.

Goniec kralc. Nr. 5, z 8 stycznia 1831. W dniu

Nowego rolvU przedstaw iono w teati'ze nai'odowym

scen liryczn |>od tytuem: Poirstanic iuirudu^

z muzylc szanownego Elsnera. Muzyka jest wiellva

i powana; zaciwyci wszystkich marsz przedniej

stray i marsz Dyktatora.

Komitet bezpieczestwa. — Ustpienie Wo-
dzickiego z prezesury Rzpltej.

G. K. Nr. 13, z 18 stycznia 1831. Senat Rz-
dzcy etc. Potrzeba utrzymania bezpieczestwa

i spovojnoci w miecie Krakowie... sls:oniy Senat

Rzdzcy do utworzenia vomitetu bezpieczestwa,

w osol)ach |)p. Bartl senatora. J(')zefa lir. Wodzi-

cciego i Marcina Soczyskiego, oraz do udzielenia

onemn wadzy przedsibrania wszelkich kroków,

jakieby do osignienia tak wanego i dobro po-

wszednie interesujcego celu potrzebnymi si by
ovazay... zaczem wzywa Senat wszelkie wadze,
obywateli i mieszkac<)w miasta Kialcowa, a])y

pierwsze, jaio z urzdu i przeznaczenia swego
obowizane i od])owiedzialne za utrzymanie bez-

pieczestwa, drudzy dla ocalenia sw ycli majtków
i bezpieczestwa osobistego... temu utworzonemu
komitetowi, nie tylko na Icade jego zadanie
spieszn udzielali pomoc, ale nadto caemi siami
w:)ierali jego usiowania. Zaw iadaiiiia zarazem Se-

nat, i JW. Stanisaw^ hr. Wodzicvi, senator, wo-
jewoda królestwa ])olss:iego, dotychczasowy prezes
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senatu, dla si zwtlonyeli wiekiem i prac w za-

wodach publicznego urzdowania, oraz w celu wy-
poczynku i powicenia si stosunkom wasnej ro-

dziny, urzd swój w dniu dzisiejszym zoy; wy-
znaczeni obywatele towarzyszy mu bd przy
oddaleniu si w Kr<)lestwo polskie a do granic

kraju tutejszego. W Krakowie dnia 18 stycznia

1831 roku. Za prezesa Senatu, senator prezydujcy
Grodzicki.

Z Pamitników hr. Wodzickiego.

Odebraem od dyktatora Cliopickiego i od
prezesa rzdu ksicia Czartoryskiego wyrane po-

lecenie pimienne, abym niedopuszcza w Krako-
wie adnych zbrojnych ruchów, ani te zdradza
sympatyi dla powstania, ale zachowa wobec zbli-

ajcych si kroków wojennych cis neutralno,
a to z obawy, e dosy saby wobec potgi rosyj-

skiej, nie chcia rzd warszawski cign na sie-

bie nieprz^gani rzdu Aviedeskiego.

Ju z kocem roku 1830 dochodzia agitacya

kulminacyjnego punktu, jako w pierwszych dniach

miesica grudnia naszed mi w pokoju sypialnym
Kratter, organista zamkowy, na czele pospólstwa,

wzywajc „w imieniu ludu kral<:owskiego", abym
z mocy mej wadzy w przecigu „jednej godziny"

kaza wywiesi na rynku sztandary polskie i sko-
ni senat, aby aktem urzdowym ogosi przyst-

pienie Rzeczypospolitej do rewolucyi warszawskiej.

Niepospolitej zaiste trzeba byo cierpliwoci, abym
na drog rozsdku i umiarkowania naprowadzi
tych szaleców, przedstawiajc z agodnoci
i umiarkowaniem, e po ogoszeniu podobnego

alitu, w 24 godziny mielibymy w Krakowie woj-
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sko austryackie, a clicc ich jeszcze wicej prze-

kona, daem do przeczytania Krattei-owi odezw
ksicia Adama Czartoryjskiego nadesza z War-
szawy, wzywajc mi do przestrzegania porzdku
w miecie i zacliowania cisej neutranoci. Ze-

brana tuszcza, jakliolwielv z pocztlcu stawiaa si
gronie z swemi daniami, pocza mil<:n, su-
cliajc moici wywodów, a folgujc zdrowemu roz-

sdl^owi, rozesza si w spol^oju do domu; na nie-

szczcie rozgosia po miecie, e mam stosund

z rzdem rewolucyjnym, cytujc odezw ksicia

Czartoryj skiego.

Tymczasem zburzenie niszyci warstw uli-

cznyci, publiczne zgromadzenia i rozruchy wzma-
gay si cigle, wslcutek czego zatrwoone miasto

poczo myle o wasnem swojem bezpieczestwie,

wymogo tedy na senacie, e pozwoli na zawi-
zanie gwardyi narodowej , zoonej z obywateli

osiadych, kocem obrony Krakowa od nieporzd-

ków i moliwych wichrze.

Dnia bowiem 16 stycznia 1831, dwudziestu

kilku modych ludzi, mienicych si by akade-

mikami, wpado do mego pokoju z dobytymi pa-

aszami. Nadmieni tu musz, e nie byli to aka-

demicy, rzeczywicie ludzie dawno ze szkó wyszli

i wiksz czci z pomidzy czeladzi rzemielni-

czej wynajci. Dowódca tej szajki Baszczewicz,

dependent Sotwisldego, odezwa si do mnie zu-

chwaemi sowy, Idóre tu dosownie przytocz:
— Donosimy Ci — krzycza ów rycerz uli-

czny — e ju przesta by prezesem.

Pytam, jaka ich do mnie przysaa wadza
z takiem doniesieniem ?

Bkowski. Kronika krak, 15
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Wadza niewidoma — bya odpowied. A wic
pytam ich powtórnie, czy si zastanowili nad sknt-

kami, jakie ten ii:wat i napa cign mog
na nicli samycli i na kr^j Rzeczypospolitej?

— Cliciale ncieka do Wiednia — odpowiada

Barszczewicz — aresztujemy ci , ab\ zosta od-

dany pod sd narodowy.

i natychmiast rozstawiwszy przy kadycli
drzwiach po dwócli uzbrojonyci szyldwachów na

stray, ulotni si, mianujc Gudrajczylca ') ko-

mendantem warty.

Ot() na pierwszy odgos mojego aresztowania

przyljieg Lorentz do mego mieszs:ania i grozi

napastnikom odsiecz austryacl<:, ale co )yo do

przewidzenia, ze miechem tylko by przyjtym
od tyci, któi-z\ lei)o wykonywali rozkazy „wadzy
niewidomej". Po jego odejciu, poruczniv milicyi

Przeclawski, bdcy dnia tego na gl(»\\iiyin od-

wachu, sn czowiek uczciwy i rozsdny, a moe
nie wiedzcy co si wici, przybieg do mego
mieszkania na czele 20 grenadyerów, aby dalszemu
gwatoAvi zapobiec, Ijez oporu te rozpdzi napa-

stniliów, kt()rzy w moicli ])rzedpol<:ojach zah^gali.

Mniemaem zrazu, e to czyni na rozkaz senatu,

ale nie upyno i dziesi minut, lviedy si zjawia

rozzoszczony komendant Mczesl^i i groc Prze-

cawslviemu kassacy, jeeli si bdzie miesza

') Jacenty Gudrjczyk zosta 14 listopada 1831 oddany

za to pod sd kryminalny, a po 2-letniein ledztwie zosta

d. 8 kwietnia 1834 r. zasdzony za zbrod. owatu publ. przez

pozbawienie wolnoci hr. Wodzickiego, na 3 lata wizienia

z wliczeniem czasu ledztwa. Sd wyszy zmniejszy mu kar
do 30 miesicy, co sd najwyszy zatwierdzi.
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w nieswoje rzeczy, odprawia go na odwach, co

tene natychnuast uczyni, gdy tymczasem komen-

dant wychodzi na ulic i zaprasza wypdzonych,
aby zajli znowu sw()j posterunek^ co uczyniono

])rzy olon>'cli wiwatac-h.

O 9-tej wieczorem zastaa mi delegacya cho-

rego lecego w óku; Lorentz jako prezydujcy

owiadczy mi, e jest zdaniem dworów, gdy po-

waga moja nie jest ju szanowan w Krakowie,

aebym nie naraa ycia mojego i spol^ojn ro-

dziny, a raczej abdylvacy podpisa. Wymawiajc
sobie wolno Avyjazdu do dóbr moich w Króle-

stwie Polskiem, Niedwiedzia, owiadczyem, e
jutro rano ])odpisan abdykacy przesze na jego

rce. Jako nazajutrz, t. j. 18 stycznia posaem
takow Lorentzowi, wyraziwszy, e powodujc si
rad dworów opiekuczych, odstpuj urzdu.

Rado po bitwie pod Grochowem.
Goniec krak. Nr. 45, z 25 lutego 1831. W dniu

wczorajszym, po odebraniu pocieszajcych Avieci,

e Polacy po krwawym boju wydarli zwycistwo
z rk zabakaskiego rycerza, mieszkacy Kra-

vOwa wiedzeni bratniem uczuciem, wszystlcie domy
rzsisto owiecili.

Zakaz illuminacyj.

G. K. Nr. 77. z 6 kwietnia 1831. Senat Rz-
dzcy. Zwaajc, i z owiecania miasta Kral<:owa

bez wiadomoci wadz policyjnych, róne zdrono-
ci, naraajce bezpieczestwo osób i ich wasnoci
wynikn mog ; tudzie w celu zabezpieczenia pu-

blicznej spokojnoci, na której utrzymaniu, jeeli

kiedy, to w obecnycli okolicznociach, wiele kra-

jowi tutejszemu zaley; postanawia Senat, e kady
15*
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waciciel domu lub lokator bez wyczenia, czy

jest krajowym obywatelem lub mieszkacem, czyli

te zagranicznym, któryby bez wiedzy wadzy po-

licyjnej okna swe owieca powaa si, zapaci
na rzecz szpitalów kary policyjnej zotycli polskich

trzysta przez Dyrekcy Policy i w kadym zdarzo-

nym wypadku wymierza si majc. W Krako-
wie dnia 5 kwietnia 1831 roku. Senator prezydu-

jcy: X. Bystrzonowski.

Nowy dziennik.

G. K. Nr. 98, z 30 kwietnia 1831. Z poczt-

kiem miesica maja wychodzi bdzie raz w ty-

dzie ulotne wiartkowe i odrbne pisemko pod
tytuem : Tandeciarz krakowski ; nie ogasza si
na nie adnej prenumeraty, nie wiadomo bowiem
jak od publicznoci przyjtem zostanie, lecz w^y-

dawanem bdzie oddzielnie w kantorze gazety kra-

kowskiej i w sklepie JPana Bogumia Rudolfa

Kocha przy Icociele Panny Maryi, a to za cen
za kady numer po groszy pi (5). wiartka ta

wychodzi bdzie na teraz w poniedziaek
;
pierw-

szy numer wyjdzie d. 2 maja.

Cholera.

G. K. Nr. 102, z 5 maja 1831. Z powodu zja-

wienia si w^ okolicach teatru wojny i Warszawy
clioroby Cholera morbus, rada ogólna lel^arska

Królestwa pols]<iego ogosia drukiem Aviadomo
o tej chorobie, zawierajcej: 1) jej oznaki; 2) znaki

w trupach; 3) istot jej; 4) przyczyny; 5) rodki
zaradcze; 6) rodki ochraniajce dla osób, maj-
cych styczno z chorymi ; 7) rodki leczce etc.

Opis powyej wspomnianej choroby wraz z rod-
kami jej leczenia, wyszed ju z druku i dosta
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go inona za grosz}' 15 w kantorze gazety kra*

kowskiej i w sklepie JP. Rudolfa Bogumia Ko-
cha przy kociele Panny JNIaryi.

Lekarz Napoleona w Krakowie.

Goniec krak. Nr. 107, z 11 maja 1831. Sawny
doktor Antomarclii, przyboczny lekarz cesarza Na-
poleona na wyspie . Heleny, przyby dzi do Kra-

kowa. Owiadczy, e zawodu swego pikniej uko-
czy nie moe, jak niosc pomoc swej sztuki ran-

nym i za wolno walczcym wojownikom polskim.

Cze tobie szanowny mu !...

Wiersz na poar Tyca.
G. K. Nr. 109, z 14 maja 1831. Spalenie Tyca

piorunowym ogniem z dnia 2 na 3 maja w noc}^

1831 ]•. Wiersz na prdce napisany w Bielanach

d. 3 przez Ludwika Zieliskiego.

Jak pomie Etny, tak z mglistych oboków.

Twórczym rozkazem przedwiecznycli wyroków.

Rzuci pioruny wicher ciemnych kbów
1 jednym gromem stizaska krocie dbów (?).

Szum fal po Wile rozgosi zniszczenie;

Wnet zapad Tyniec, zapady slcepienie,

1 tam, gdzie korne lud zgina kolana,

Gdzie starzec letni wzywa niebios pana.

To miejsce modów, uwicone progi.

Wyroczni niebios strzaska piorun srogi.

Ju dzwon na wiey znak gwatu powtarza,

Pobony kapan chwyta krzy z otarza.

Wyciga rk z ciemnego pogrzebu,

I egna chmury rozdte ku niebu,

A gdzie ki'zy zrobi, taiu w szalonym pdzie.

Wiatry ustaj i ucictia wszelzie.

Jest moc przedwieczna, sina moc zbawienia,

Co gasi grone wulkanu pomienia.
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I grot miertelny nieznacznie wstrzymuje,

T moc najwysz, dusza w nas pojmuje.

Jej to czystoci, wadca niewidomy.

Stokro wielbiony, stokro niszczy gromy.

Podziwem zdjte natury zburzenie.

Sob wstrzymuje, rozlane strumienie.

Ranek pogodny, przedziera zason,
A gmachy Tyca w gruzy rozstrcone,

Mglist pomrok dymu i kurzawy,

Nikn wród krzyku, rónoglonej wrzawy.

Ostatni szcztek gore nie ])rzestaje.

Gmin zatrwoony w otrtwieniu staje.

Jednych strach przej, drudzy w zadumieniu.

Patrzc na niebo w ponurem milczeniu,

Tam serce, oczy, spokojnoc sumienia,

Ztamtd moc Boska osadza cierpienia.

I kaden westchn — e nic nie ocali,

Mówdc pacierze z miejsca si oddali.

Jeden pozosta, wdrowiec ponury.

Co widzia dawniej wzniose Tyiica mury

1 rzek zdumiony:

„Wszak twoja wietno zapada z t glin

,

- r on zaginie, jak te mury gin"' ..

(Redakeya na usilne naleganie niniecia ten

wiersz dziwnego naboestwa, nie chcc jednak

przej na siebie zaszczytu z umieszczenia, ca
zalet przyznaje autorowi tego utworu).

Zamknicie granicy austryackiej.

G. K. Nr. 124, z 3 czerwca 1831. Od dnia

wczorajszego nie wiadomo z jakiej przyczyny i jak

na dugo przecity zosta z sti'ony rzdu austrya-

ckiego zwizek midzy Krakowem i Galicy.

G. K. Nr. 133, z U czerwca 1831. Senat Rz-
dzcy etc. JW. Radca gubernialny i Rezydent Naj.

Cesarza Austryi przy rzdzie tutejszym, zawiado-

mi Senat odezw sw z d. 9 b. m. i r. i pomimo
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\viad()iiiei>o zakazu p]'zeki-a(;zania granic, miesz-

kacy tutejsi nie baczc na rozcigniony kordon

wojskowy zdrowia, okazali zamiar, czci pota-

jemnie, czci gwatem dosta si do ki-ól. Galicyi,

nie zwaajc na wzywanie ich do j)owrotu przez

strae gi'aniczne i zniewalajc takowe do strzela-

nia, zada tene rezydent ostrzeenia tutejszo

krajowycli mieszkaców, i stra graniczna zdro-

wia, tak nad brzegami, jak w drugiej linii rozsta-

wiona odebraa rozkaz do kadego, ktoby Ivord.on

zdrowia przekroczy albo te do niego wicej jalc

na poow Wisy zljliy poway si, ostrymi a-
dunkami strzela.

Teatr.

G. K. Nr. 182, z 7 sierpnia 1831. W przyszy

czwartek, to jest dnia 11 sierpnia r. b. na benefis

Franciszka Zebrowskiego, dan bdzie komedyo-
opei'a, nowa tu w Krakowie z wypadlców wojen-

nycli teraniejszycli napisana, podtytuem: Dwer-
nicki pod Poryckiem. Poprzedzi komedya w 1 akcie

nowa z francuskiego, pod tytuem : Niemy z mioci.
Rozpocznie widowisl^o l^omedyo-opera w 1 akcie

oryginalnie wierszem napisana, pod tytuem : Stra-

szydo nocne.

Wiadomo o upadku Warszawy.
G. K. Nr. 218, z 14 wrzenia 1831. Kapitan

Nieszol<:o przybyy od Naczelnego Wodza do kwa-
tery jeneraa Róyckiego, przywióz m'zdow wia-

domo, i po trzecidniowym szturmie^ W^arszawa

w dniu 8 b. m. przez Rosyan zajt zostaa. Nie-

przyjaciel stracd do 20 tysicy ludzi. Wojsko na-

sze uprowadzio annmicye, dziaa, zapasy wszelkie,

nawet majstnny. Rzd, Senat i Izba Poselska opu-
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ciy Warszaw wraz z armi, gwardya narodowa
yjospieszya razem z wojskiem oraz znaczna cz
mieszkaców.

Wydalenie wojskowych polskich.

G. K. Nr. 230, z 26 wrzenia 1831. Senat

Rzdzcy etc. Ces. rosyjski jenera-porncznik Kras-

sowski, dowodzcy korpusem dziaajcym po nad
^Ysniic Rzpltej krakowskiej, wezwa Senat... do

wydania wojsl^owycli p()sl<:icli, l^tórzy do kraju

tutejszego wsJaitku l:rok()w wojennycli scironili

si, a to z wszells:iem uzbrojeniem i materyaami
wojennymi; niemniej oznajmi rzdowi tutejszemu,

e w razie przeciwnym znajdzie si w lioniecznoci

wkroczenia z l<:orpnsem do miasta Krakowa i sam
i cli ujcie uskuteczni, owiadczy jednak zarazem,

i gdyby wojskowi polscy clicieli si uda do Ga-

licyi na Podgórze, nie bdzie im to wzbronione,

lecz w^ tym wypadku obowizani s zoy tu

w Krakowie bro i zostawi Avszellvie opatrzenia

wojenne ; a ci, którzyby dobroAvolnie do Królestwa

])olskiego powróci clicieli, jalv0 jecy wojenni,

uda si maj do wsi Wilcz]<:owic, punktu do ze-

brania si ich wyznaczonego. Gdy termin 12 go-

dzin do owiadczenia si stanowczego od cliwili

nastpionej publilcacyi niniejszego obwieszczenia,

które na godzin 8 rano dnia jutrzejszego oznacza

si, zakrelonym zosta; zaczem wzywa Senat ofi-

cerów wszelkiego stopnia, podoficer()w i onie-
rzy do wojska polskiego nalectycb, aby w tym

czasie stawili si do gmachu rzdowego . Piotra,

sali posiedze wydziau spraw wewntrznych i po-

licyi i tam oznajmili szczegóowo swe yczenia...

po zoeniu których w czasie 24 godzin udadz
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si na miejsce obranego sobie podan deklaracy

przeznaczenia... Senat Rzdzcy niepowtpiewia,

i ocalajc neutralno kraju tutejszego i ochra-

niajc go i siebie samych od dotkliwych nastpno-

ci, stan rycerski wojska polskiego okae si po-

wolnyai do opuszczenia kraju tutejszego... Winien

zarazem Rzd krajow}^ osti-zedz obywateli i mie-

szkaców miasta Krakowa, i wszelka bro i po-

trzeby wojenne, nie bdc prywatn osób wojsko-

wych wasnoci, nie mog by nabywanemi, lecz

winny i do skadu pujlicznego ; ktolcolwielc za
takowe ju naby, winien one zwróci niezwo-

cznie. W Krakowie dnia 25 wrzenia 1831. Sena-

tor prezydujcy Czaykowsl\:i, Sekretai'z Jlny Se-

natu Darowslvi.

Okupacya rosyjska.

G. K. Nr. 233, z 29 wrzenia 1831. Redakcya
Gazety krakowskiej odebraa wczoi-aj z wyszego
rozlvazu nastpujce pismo urzdowe do uniieszcze-

nia: Koj)ia urzdowej odezwy do Senatu W. At.

Krakowa przez naczelnego dowódzc koipusu je-

neraa adjutanta J. C. Moci jeneraa porucznika

Rlidigera. Przednia stra mego korpusu pod roz-

kazami szefa sztabu pierwszej armii, jeneraa po-

rucznika Krassowskiego, ])obiwszy w^ojsko polskie,

cigaa je a do teritoryum miasta Ki-akowa i za-

trzymaa si na granicy. Nastpnie odbieram od

feldmarszalva Xicia Warszawy, hr. Paszkiewicza

Eryw^as<:iego rozpoi-zdzenie, w którem midzy
iimemi powiedziane jest: e gdy Rzeczpospolita

krakowska podzielaa a do pewnego stopnia obd,
który pogry Królestwo polskie w rewolucy na
zawsze opalvan, J. C. Mo w zamiai'ze przywro-
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ceiiia ])ra\yei>() j3orzdku w tej krainie, wezwa do

porozi imienia si dwory wspóopiekucze aiistrya-

eki i pruski, i jeeliby tyiiiczaseni oddziay wojsl^

polslvicli wtargny na teritoryum W. Miasta, na-

ruszenie to neutralnoci wkadao na mnie obo-

wizek uycia prawa wojny i osadzenia teritoryum.

Przewidziany wypadek i'zeczywicie nastpi; woj-

slca polskie wkroczyy ze wszystkich stron ^), kiedy

Senat adnej nie uczyni protestacyi, lub w jakim

kolwiek bd sposobie temu si nie sprzeciwi

i gdy ci do tej cliwili znajduj si tam pod bro-

ni, zawieszajc przeto wszelk negocyacy przed-

siwzit, dopóki nie odbioi' stosownych rozka-

zów feldmarszaka, zajem zbrojn si W. M.

Krak()w i teritoryum do niego nalece, dla po-

szukiwania i zabierania w niewol powstaców
polskicli, czego Senat W. M. Krakowa nawet przy

najlepszych cliciach nie byby w stanie sam do-

kona. Wkocu mam sobie za obowizek zapewni,

e wszelkie wasnoci prywatne wicie szanowane

bchi, (! wszelkie przedmioty do utrzymania po-

trzebne pobierane bd za kwitami W. M. Kra-

kowa. Dziao si dnia 27/15 wrzenia 1831 r.

Wyawianie wojskowych polskich.

G. K. Nr. 235, z 1 padzieruika 1831. Ko-

mendant Kori)usu Armii, Jenera Adjutant Naj.

Cesarza wszecli ivos\ i, Kr()la polskiego, Jenera-

Porucznii<: Kiidigier. Stosownie do wydanego prze-

zemnie obwieszczenia w dniu 16/28 wrzenia r. b.

') Wojska |)olskie weszy w Rzplt krak. podobnie jak

do Galicyi i Prus, szukajjjc schronienia na neutralnem tery-

torynm.
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iby tak oficerowie, podoficerowie jako te o-
nierze wojska polskiet>'0 meldowali si dla odsy-

ania ich do miasta I^ielc hib te za granic; gdy

spostrzegam, i jeszcze cz znaczna takowych

do zapisywania ich nie stawia si; po raz po-

wtórny ostrzedz postanowiem, iby ci wszyscy,

talv oficerowie, jalc równie niszyci stopni pol-

skiego wojska onierze, któr/yljy nlegli pierw-

szemu wezwaniu zameldowali si i ju zostali za-

pisanymi, w dniu jutrzejszym na godzin 4 popo-

udniu stawili si na Kleparzu w domu Lubo-

wieckiego, skd do Biaego Prdnil^a, a stamtd
do Kielc wyprawieni zostan. Ci za wszyscy, kt()-

rzy dla zapisywania ich jeszcze si nie stawili,

równie w dniu jutrzejszym na godzin 10 przed

poudniem zameldowa si maj wyznaczonenui

przezemnie szefowi sztabu mojego pukownikowi
Such. W przeciwnym za razie wyznaczone bd
komendy wojskow^e i wadze policyjne, celem

przytrzymania i odesania ich pod stra. Gospo-

darze douKAY, gdyby i)od jakim bd pozorem

chcieli przechowywa u siebie takowych ludzi

i wyszej Avadzy o tem nie donieli, surowej od-

powiedzialnoci podlegn. Równie ostrzedz w^inie-

nem, i stosownie do odebranego przezemnie roz-

kazu od JO. Xicia Warszawskiego, feldmarszaka

hr. Paszkiewicza Erywaskiego, wszyscy urzdnicy
wszelkiego stopnia i oficyalici Królestwa Pol-

skiego, w samem Krakowie lub jego okrgu na
teraz zamieszkali, w dniu jutrzejszym na godzin 3

popoudniu do biura Misyi Ces. Rosyjskiej w Kra-

kowie zgosi si s obowizanymi. W KravOwie
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dnia 18/30 wrzenia 1831 r. Jenera Adjutant (pod-

pisano) Fr. Rudigier.

Ustpienie dugoletniego redaktora Gazety
krakowskiej.

G. K. Nr. 294, z 30 listopada 1831. Z dniem
1 grudnia dla uciliwej saboci dotyciczasowej,

„Gazet krak." przestaj wydawa, a gdy wydawca
„Goca krak.", na którego prawo wydawania teje

Gazety od 1 stycznia 1832 r. zupenie z wiedz
zwierzchnoci krajowej przelaem, obowiza si
zastpi swoim dziennikiem przez miesic grudzie
reszt mojej prenumeraty kwartalnej, przeto pre-

numerator©wie Gazety do koca b. r. racz od

1 grudnia w miejsce Gazety pobiera Goca. —
Jan May.

Nekrolog Jana Maja.

Goniec lo-ak. Nr. 303, z 10 grudnia 1831.

„W dniu 6 b. m. zakoczy swe ycie powszeclmie

szacowany obywatel, Jan Maj, redaktor „Gazety

l^rakowskiej", przeywszy lat siedmdziesit trzy;

a to w sze dni po poegnaniu swycli czytelni-

lv()w, w ostatnim numerze tego pisma na dniu 30

listopada wydanym... Jan Maj przeszo czterdzieci

lat pracowa w zawodzie literatury peryodycznej.

Jeszcze bowiem za Rzeczypospolitej Posliiej na-

lea do wydawania w Krakowie „Monitora", a do-

piero od roku 1795 wzi na siebie redakcy Ga-

zety i takowej cigle przez lat 36 po dzie ostatni

listopada r. b. bdc sam oraz i wydawc, dotrzy-

ma. Javie burze i zmiany polityczne mia do

przetrwania, tego opisywa nie trzeba •, szczliAva

agodno jego cliaralcteru, równie jali w piywa-

tnem yciu, tak i w tym publicznym zawodzie bro-
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nila go od naraenia si zmianom czasów i ludzi.

Ze wszystkich jednak zalet Jana Maja, których

zwykle j3isarze nekrologów nie szczdz dla umar-

ych, gdy im cze odda pragn; najpikniejsz

jest, bo powszechn , bo jest w ustach kadego, e
by poczciwym / Imi poczciwego czowieka cae
ycie nosi bez skazy i poniós je do sw^ej skromnej

mogiki, jak sam j nazwa, w tyle i-azy wspo-

mnionej odezwie do czytelników. mier jego bya
tak spokojn, jak ycie. Wolny od namitnych
uniesie, przez cae dugoletnie pasmo dni swoich,

wolny przy skonie od wyrzutów sumienia, na r-
kach ony i córlvi wspar siln gow i zasn
snem cnotliwych. Skromn jego mogik zrosi nie-

jedna za przyjani i szacunlcu, na który sobie

u kadego umia zasuy i to Ijdzie najmilsz
dla pamici jego nagrod — bo te o inn nie

stara si i niedba".

Wiersz na zakoczenie 1831 r.

Goniec krak. Nr. 322, z 31 grudnia 1831.

A przecie si ju koczysz ty zawistny roku!

Za kilka godzin martwy z przeznacze wyroku,

Czas, chwyciwszy ci za kark, wrzuci midzy trupy,

T naczynie ez tylu, potucze w skorupy;

Przyjdzie nowy — ju spieszy — ju w drzwiach wiata stoi,

Ju balsamem nadziei ale jego koi;

Ty wic stary wóczgo, le w otcha zagady.

Niech zgin razem z tob twego bytu lady,

I twe dary, któremi sypa tak rozrzutnie:

Gód, w^ojna, pomór, zgrozy, zawici i kótnie!

Ciebie wszystko przeklina, co po twoim zgonie

Pozostaje przy yciu w chatce i na tronie;

Cay przecig twój chmurny, by pasmem zorzecze.
Targanych zwizków ludzkich, przysig i przyrzecze;
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Brat brata nienawidzi, dzieci ojca kly,

Groby tysice ofiar powietrza chony:
Kmiotel<: swoj zagrod opuszcza ze zami,

IJciel^ajc ])rzed miecza i ognia lvlsvami,

Sieroty, praw opie\i napróno ebray,
Bo zawi rej wodzia, a prawa milczay:

Niezgoda rujnowaa paace i cliatl^i,

Za by si z sob dary, dzieci jednej matki:

Namitno zyski swoje w blinicli liczc zwadzie.

Skutki wasnego gupstwa wyrzucaa zdradzie;

Takie to bierzesz z sob do grobu wspomnienia:

Kady tysicem ])rzeklestw okryje twe zwold,

Ucliod wic i przyspieszaj lionajce lvroki,

I jutrzenlii Nowego nie spóniaj przybycia!...

Uciod, wyrodku wieków, co nie wart l)yl ycia:

Zabierz z sob wiadectwo znkanej ludzlvOci,

e dzie twojego skonu, by dniem jej radoci:

Zabierz wreszcie twe kamstwa — obudy i l)uni(^

I nieci twego grobowca ])iorun drzwi zatrzaniel



DO HISTORYI KRAKOWA
w czasie pierwszego zajcia miasta ])rzez Austry (17H6— 1809).

Zebra z archiwów wiedeiiskicli J)r St. Tomkowicz.

Poszukiwania za wiadouiocianii do liistoryi

zamku Icrak. i)()d rzdem aiistryackim, zawiody
mnie midzy imiemi do archiwum ministerstwa

spraAV wewn. w Wiedniu. Tu pj'zeehowuj si na-

toczone na pólkacli jednej z Icilku ciemnycli par-

terowy cli izb budynku na Judenplatz, liczne wiel-

kie i grube foliay, t. zw. „Hofkanzlei-Protokolle",

odnoszce si do spraw g-alicyjskich. Zwykle tom
kady obejmuje rok jeden. Na kocu tomu, liil:>

w osolmym tomie, indeks wedug przedmiot()w

i nazwisk miejscowoci lub ludzi, uatwia poszu-

kiwania. Utrudnia je cokolwiek to, e w obrbie
jednej litery wyrazy od tej liteiy si zaczynajce
s zebrane w porzdku dowolnym a nie alfabe-

tycznym, e nie ma cile przeprowadzonego sy-

stemu zapisywania przedmiot()w wedug x)ewnego
lvlucza i tak np. rzeczy odnoszcych si do zamku
na Wawelu trze1)a szuka zarówno pod wyrazem
„Krakau", jak pod wyrazami „Schloss", „Castell"

lub „Wawel" i wreszcie, e pisownia nie jest je-

dnostajn. W jednych tomaci Krakiny znajduje

si pod C, Av drugich pod K, wedug pisowni „Cra-

cau" lub „Krakau^', w imiycli sprawy krakowskie
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czciowo dostaiy si pod pierws/. a czciowo
pod drno: z tych litei", tak, e ich tii i tam szu-

ka trzeba.

Przypad Austryi wskutek trzecieoo podziau
poudniow cz póniejszego Jvr(')lestwa kongre-

sowego a po Pilic i Bug wraz z Krakowem,
nazwano pocztliowo Galicy zacliodni, nadajc
zajtym dawniej ziemiom polskim i ruskim miano
Galicyi wschodniej. Stosownie do tego Protokoy
galicyjskie podzielono na dwa osobne dziay. Kady
rok ma dwa odrbne tomy, jeden nazwany „West-

galizien", drugi „Ostgalizien". Tak prowadzono

ksigi w latach 1796-1803.

Rok 1803 by wprowadzeniu l<:sig przejcio-

wym. Rozporz. ces. z maja postanowiono obu cz-
ci Galicyi sprawy polityczne i kameralne zczy
razem, tworzc jedn gówn siedzib rzdu we
LwoAvie. Poniewa jednak to poczenie nastpio
w rodku roku, wic w protol<:olach kancelaryi

nad w. cz spraw do tego roku naleca zapisy-

wan bya jeszcze wedug systemu dawnego.

Z r. 1803 mamy tedy osobny tom Ostgalizien

i osobny Westgalizien. Reszt zapisek z tego roku

zczono ju razem w tomie noszcym napis Ga-

lizien 1803. Prócz tych dwóch tomów, w których

trzeba szuka spraw Icraliowskich, jest jeszcze

trzeci noszcy nazw ogóln „Galizien" i obejmu-

jcy razem cz spraw- roku 1803 i cay r. 1804.

Dalej ju kady rok ma swój tom osobny i nosi

nazw Galizien.

Protokoy zawieraj tylco krótkie streszcze-

nia aktów galicyjskich, rozporzdze, polece,

uchwa i korespondencyj urzdowych odnoszcycli
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si do iKlministracyi kraju. Same akt>' podobno

wys/Jcartowauo, tak, e dzi wyjtkowo tylko w ory-

i;inaacli zachoway si, co w kadym takim wy-

padku zaznaczono przy streszczenia zanotowaniem

odpowiedniej sygnatury archiwalnej. W ten spo-

S()b — jak nniie zapewniono — wiksza cz
aktów do spraw krakowskich przepada, av szcze-

gólnoci wszystkie odnoszce si do zamkn krak.

Trzeba tu wic poprzesta na wycigach w pro-

tokole.

Zapiski o zamku zuytkow^aem gdzieindziej.

Tutaj wypisuj z tego róda wiadomoci, bdce
przyczynkiem do obrazu losów i kolei, jakie

w owym smutnym dla Krakowa czasie przecho-

dziy inne waniejsze gmachy publiczne, kocioy,

lvlaszt(n\v, domy miejskie, paace i stare mury for-

tyfilv:acyjne, dalej talve wiadomoci o nowycli szko-

acli i sporzdzeniu plan()w miasta i t p. Zapiski

te stanowi urzdowe i autentyczne dopenienie

Icroniki miasta z tych lat, ogoszonej przez Dra

IClemensa Bls:owskiego w tomie 27 Bibliotelvi lvrak.

na podstawie wycigany z gazet Isiralcowskicli wspó-
czesn\ch. Gdy, jalc wyej wspomniaem, pojedyn-

(3ze tomy protolvoów obejmuj, lvady jeden roiv

^alendarzowy, przeto nie cytnj tomów, tylko przy

kadej zapisce podaj na icocn stron z odnonego
rocznilia, a to do koca r. 1802 z tomów zatytu-

lowanycli „Westgalizien" — od pocztcu za r. 1804

z tom()W „Galizien". Wyjtek stanowi r. 1803, vtó-

rego trzel)a sznlva a w trzecli tomach. Tutaj do

liczby strony dodaj cyfr rzymslv. Pod I rozu-

miem tom „Westgalizien" z r. 1803, pod II tom

„Galizien" z r. 1803, a pod III tom „Galizien"

Bijkowski. Kronika krak. IG
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z lat 1803 i 1804. Uamek po dacie roku zapiski

oznacza dzie i miesic.

— 1797 23/10. Wiadomo, e w klasztorze
F r a n c i s z k a n () w umieszczono rzdowe skady
tytoniu i urzd wymiaru stemploweg-o („Siegel-

gefalle") (str. 424)."

~ 1798 (w maju) doniesienie, e na kwate-

runek wojska przeznaczono w Krakowie: zamek
król., koszary miejskie (prawdopodobnie ko-

szary milicyi miejskiej, kt()re podobno mieciy si
w dawnym browarze król. nad Wis, midzy
ul. Zwierzyniecc a placem Groble), koció .
Szczepana, BibliotekJagiell osk („Uni-

versitatsgebaude"), dawny klasztor . Agnie-
s z v i wraz z klasztorem. Z treci zapiski zdaje si
wynika, e niel^tóre z tych budynków ju nawet

na cele wojslcowe objto (str. 246).

— 1801 18/4. Rzd w pimie do gubernatora

Galicyi zacli. Trautmannsdorfa, tumaczy dlaczego

dyslokacya wojska w Krakowie nie moga dotd
nastpi. Dopiero nadw. Radzie wojennej („Hof-

<:riegsrath") przedoono plan dyslokacyi i zapro-

jektowano zebranie trzecti w Krakowie istniej-

cych seminaryów duchowny cli w jedn in-

stytucy („Zusammenziehung der 3 zu Krakau
befindlichen Seminarien in eines"), aby w pozosta-

ych po nich budynkach zyska umieszczenie dla

korpusu oficerskiego (str. 206).

— 1801 23/12. Rzd poleca gubernatorowi wy-

kona projekt powyszy i na poczone semina-
ryum przeznaczy gmacli Misyonarzy na Strado-

miu, pozostae za dwa inne seminarya odda na
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uytek wojska i zaraportowa o tern do Wiednia

(str. 787) — por. niej j*. 1801.

— 1801 28/5 poruszono uregulowanie sprawy

podatku 20 grosza czynszowego („20 Grosclien-

steuer") z trzech Seminary (') w krak., mianowi-

cie: d y e c e z a 1 n e g- o (na Wawelu), M i s y o n a r z y
i Akademickiego (na rogu ul. Gobiej i Ja-

gielloskiej, gdzie dzi wysza szkoa przemysowa,

dawniejsza „Tecimika"), (str. 307).

— 1801 23/6. Dekret wydany dla zachodnio

galic>jskiegoGubernium w sprawie gównego pla-

nu (Huptplan) m. Krakowa, który za 800 re.

robi Ignacy Guderle pod kontrol kraj. dyrekcyi

budowniczej („Landesbaudi]"ektion"), (str. 367).

— 1802 14/1. Kancelarya nadw. zawiadamia

nadw. Rad wojenn, e postanowia dwa Semi-
n a r y a d u c h o w n e : d y e c e z a 1 n e na Wa welu

i akademickie przy ul Gobiej odda na uy-
tek wojska (str. 10).

— 1803. Poruszono projekt urzdzenia koszar

i magazynów zboa wojslcowych w Sukienni-
cach, w klasztorze Augusty a ni) w u . Ka-

tarzyny i w Ratuszu na rynku; ewentualnie

moe jeszcze w innych ])udynkach. Obliczenie ko-

sztorysu adai)tacyj. (L str. 49, 130, 383, 594).

— 1803 15/1. W pimie wysanem do guber-

natora Galicyi midzy innymi postulatami kance-

larya nadw. wyraa yczenie, by zaoy w Kra-

kowie szko r y s u n k u i a r c h i t e k t u r y („ An-

legung einer Zeichnungs- u. Arcliitekturschule")

i utworzy dla niej pewn ilo('- stypendyów. Jako

powód przyto(*zono, e potrzeba jest techników,

a prócz tego naley mieszkacom polskim („den

16*



244

Nationalisten") da sposobno wyksztacenia si
w tym faclni. Gubernatorowi polecono przedoy
odnony projelct (II, str. 462) — por. r. 1806.

— 1803 i 1804. Sprawa naprawy dacliu na

„Colleginni Jagellonicum" , czyli bioliotece

Jag. w kravOwie (III, str. 1413, 1520).

— 1803 8/11. Zatwierdzenie licytacyj z d. 5

wrzenia 1803 r., przez któr rzd sprzeda nieja-

kiemu „Burger Hellmond" ratusz na K 1 e p a -

rzu wraz z przytykajcym do budynkiem dre-

AYnianym za 1252 reslcicli (III, str. 29).

— 1804 18/1. Rzd potwierdza sprzeda miej-

skiego domu na ul. Grodzkiej, zwanego Podel wie
budowniczemu Karolowi Krischlcerowi na licytacyi

odbytej d. 10 sierpnia 1803 r. za kwot 5571 re.

(str. 256).

~ 1804. Kosztorys i wypata <:oszt()w urz-

dzenia rzdowego slcadu zboa w kociele .

Katarzyny (str. 364, 982, 1220).

— 1804 30/3. W domu nazwanym ,,Exprima-

tialiaus", t. j. dawnym paacu p r y m aso w s k im
na ul. Grodzlviej (dzi 1. 65), zawalia si ciana

i lvazano j odbudowa kosztem rzdu (str. 463).

— 1804 20/3. Sprawa polaycia dachem dworu
biskupów Icrak. na Prdnil^u biaym („Pro-

mniker Scliloss"), zamienionego na l^oszary dla

wojska (str. 468).

— 1804 15/3. Kancelarya nadworna przypo-

mina ponownie Radzie wojennej dan ju dawniej

opini o projelvtowanem zniesieniu starych mu-
rów obronny cli m. KralvOwa, w szczególnoci

o sprawie zburzenia Bramy glinianej („Laim-

thor") C^) na Kazimierzu (str. 665).
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— 1804 22/6. Doniesienie do Guberniiim gal.,

e stare mury obronne m. Krakowa maj by
cakowicie zniesione i polecenie, by Guberninm
kazao zrobi plan s y t a a c y j n y miasta (str. 834).

— 1804 17/7. Kancelarya nadw. da opinii

Guberninm co do przerobienia byego paacu
pry maso wsviego na ul. Grodzkiej („Primitial-

liaus") O^/cJ) na koszary ls:awaleryi (str. 941).

— 1804 24/8. Kancelarya nadw. przesya ko-

sztorys powyszego przeroljienia do opinii nrzdu
„Staatsliauptbuchhatung" (str. 1095). Waciwie
urzd nazywa si „Staatsliau])tbuciialtung in

Bausaclien", por. str. 928.

— 1805 3/1. Wiadomo, e cesarz zatwierdzi

proj ekt zamiany l^ylego paacu p r y maso w-

skiego na koszary lvawaeryi cosztem 36.743 re.

187, kr. (str. 7).

— 1805 7/3 postanowiono, e fundusz „A.llge-

meines Stiftungsfonds" ma z ocazyi zajcia pa-

acu pry maso wslciego przez wojsco otrzyma
odszcodowania 2803 re. 28 72 kr. str. 255).

— 1805 29/8 ])olec()no Guberninm gal., by

zbadao, czyj jest grunt pod m u r a m i m i e j s v i m i

w KralvOwde, co wpynie na decyzy, czy mona
je znie calcowicie, czy tylko zniy do wysovO-

ci 12—15 stóp (str. 1053).

— 1805 dalsze pertractacye i pisma w spra-

wie dworu bis lv. na Prdnicu (str. 11, 511,

1043, 1153, lli)8, 1300, 1360).

— 1806 16/10. Kancelarya nadw. zawiadamia
Gul)ernium, e cesarz nakaza ze wzgldów zdro-

wotn y cli zburz \ stare m u r y fortyfikacyjne
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m. Krakowa i donosi o rodkacli przedsiwzitych,

by si to stao bez przeszkody (str. 1217).

— 1806 22/4. Doniesienie, e wojsko objo Ico-

ció . Katarzyny zamieniony na sldad woj-

skowy („Vei'pfLeg\smagazin") w rzeczywiste posia-

danie („fornilici iibernomnien") (str. 457).

— 1806. Do kosztorysu przebudowy b. pa-

acu p r y m a s o w s v i e ii; o w ]vrals:owie d odano

jeszcze kwot 3159 fl. 577^ ki'- (str. 1468).

— 1806. Dalsza alccya i corespondencya

w sprawie zaoenia w Kracowie szlv:oy ry-

sunlvu i arch ite]vtury i w sprawie zaopatrze-

nia jej w potrzebne przyrzdy (str. 1250, 1500).

— 1807 17/9. Kancelarya nad w. poleca przy-

spieszy odroczone dotychczas przerobienie dworu
b i s lv u p i e g o na P i- d n i k u biaym ]ia koszary

Icawaleryi (str. 804).

— 1808 16/7. C4uberniuni gal. donosi, e zdj-

cia arcliitektoniczne, mianowicie rzuty poziome,

widoki („Ansichten") i przekroje („Profile") bu-

dynl^ów uniwersyteckicli w Krakowie, jakoto „Col-

1 e g i u m m i n u s '', „C o 1 1. J a g e 1 1 o n i c u m" , czyli

Biblioteci Jag. i Gimnazyum (zap. . Anny)

ukoczono (str. 595). — Akty tej sprawy zacho-

wa}' si pod sygnatur F. 8 Universitatsgebaude

zu krakau, Nr. 11805/1119.



Skorowidz waniejszych osób i rzeczy

w c z c i ] I K i* o ii i k i k r a k o w s Ic i e j.

(Cyfra oznacza stronic).

Aeronauta 158, 210, 215, 2 Ki,
|

218.
I

Ajgner, budowniczy 194.
i

Akademia 40, 189.
I

,,
Umiejtnoci 25.

„ muzyczna 126.

Akkredytywa rezydentów 84, 88

x\kt demarkacyi 105.

Aktorzy

:

Anikowski Jan 99.

Bauer Karol 46, 47.

Eleonora 82.

- Joanna 74, 49, 51, 64.

Burdeski 115.

Fischer Antoni 150, 166, 208.

„ Marya 177.

Teresa 208.

Goaszewski Józef 45, 109.

Indyczewska Ludwika 100,

109, 116.

Kamiska 125.

Kobyecki Józef 184, 19().

Kochanowski Ignacy 44, 45,

46, 49, 51, 54, 60, 61, 65,

67, 73, 129.

Aktorzy :

Kochanowska Joanna 132,

205.

Lasocki Ignacy Ul, 113.

MilkoNYski 208, 222.

Niedzielski 47.

Nowakowski 125, 221.

Parysówna 44, 46, 52, 82.

Podgrabiski 45. 47, 54, 52,

59, 65.

Romanowski Ignacy 112, 146,

156

Rudkiewicz Leon 45, 61, 64,

77, 109, 112, 114, 117.

Siennicka Józefa 43. ic, 49,

52, 60, 64, 68, 73.

Skibiski Kaz. 144, 146, 171.

Skibiska Józefa 130, 133,

138, 148 164.

Sobieski Józef 133, 203.

Szymkajio Jan 135, 153, 158.

..
" Józefa 129, 135,

150, 158.

^Vencel Katarzyna 110. 117,

130.
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Aktorzy :

Winnicki Józef 190.

Winnicka AMktorya 190, 202.
|

Wodek Szymon 44, 45, 46,
|

49, 50, 51, 52, 54, 59, 60,
|

61, 72, 73, 96, 109, 113.
j

Woiarski 47.

Worowski 43, 49, 50, 52, 53,

59, 60.

Zaleski, tenor 1 5, 138, 155. I

Zawadzki Antoni 135.

ebrowski Franciszek 93, 113,

199, 231.

Aktorzy lwowscy 121, 123, 124,

126, 180, 181, 207.

Aktorzy wileiiscy 127.
\

Alarm 105.

Aleksander I 3, 4, 24, 27, 28,

36, 37, 39, 61, 80, 114, 166, \

160, 173, 175, 182, 184, 189. '

Aleksander, królewicz wirtem-

berski 102.
,

Amfiteatr 17, 25, 190.
j

Amnestya 3, 4.
|

Anons 155.
|

Archeologia 53, 182.
!

Archiwa wiedeskie 239, 240,

241.

Arcybiskup warszaw. 203, 209.
:

Arkusiski Antoni 173.
|

Asekuracya od ognia 221.
|

Augustyanie XX. na Kazimie-

rzu 197.

Antomarchi dr 229.

Auvray genera 105.

Baciareli 27.

Badeni 36.

Badeni Micha 217.

Bajki Szabla 101.

Bal 70, 101, 157, 176.

Bal w Sukiennicach 88.

Balet 120, 181.

Balon 159, 210, 214, 216, 218.

Bandera polsko-rosyjska 193.

Bandtke Jerzy Sam. 118, 138,

147.

Bartl 223.

Bartsch Jan 176.

,. Józef 176.

Bartsch Joanna z Chedwillów

17().

Bartscli Walenty 8, 9, 174.

Baryery i)]ant 155, 156.

Baschna 207.

Baszty miejskie 225.

Baszczewicz 225.

Baum Samuel 136.

Beaumarchais 177.

BeethoYeu i '2.

Benda Szymon 19.

Benedyktyni w Tycu 160.

Bertrand, genera 117,

Biaecki Szymon Józef 85.

Biaucka 211.

Bibliot. Jagiell. 242, 244, 246.

Bielany 96, 97.

Biskup krakow.ski 208, 209,

212, 222.

Bisku^Dstwo kalLskie 103.

Biskupstw^o tynieckie 160.

Blank Antoni 107.

Bledzewska Karolina 108.

Bonie 216.

Bniska Fanny 108

Bochenek Jan 217.

Bodurzyski Antoni 141.

Bodzentyn 182.

Bogucki 97.

Boguski, kompozytor 118,

129, 131.
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Bogusawski Wojciech 13?, 145,

146, 151, 188, 192.

Bogusawska Augusta 210.

Bolesaw Krzywousty 185,

Borgondio Gentile 95.

Boe Ciao 137.

Braila 204

Brama Floryaska 5<, 194.

Brama Gliniana 244.

Brama tryumfalna 36, 48.

Brodowicz Józef dr 197.

Brodowski Józef 142, 154.

BrodoAYski Antoni 114

Brzuciomowca 37.

Budet Rzeczypospolitej kra-

kowskiej 1819—1820, str. 90.

Budet 1820/21 str. 110.

Budet 1821/22 str. 131.

Burgrajiowie 79.

Bursik Wacaw 105

Bystrzouowski 9, 228.

Catalani 126.

Cenzura 13, 104

Cesarstwo austryaccy 47.

Chirurgia 118.

Ciopicki 224.

Cholera 228, 230.

Chopin Fryderyk 185, 219.

Chrzanów 167, 183.

Chwaibogowski 165.

Cmentarz krakowski 179.

Cogen Teodor 136.

Cogen, Ijaetniczka 146,

Com3er 199.

Couder 145.

Com^tin Ludwik 107.

Cukiernia Cypcerowska przy

plantach 196.

Cyrk 136.

Czacka Barbara 217.

Czaczkowski 108.

Czaykowski 233.

Czajkowski Pawe 2i].

^

Czala 20.

i

Czartoryski Adam 225.

(
Czermiski Julian 41

\
Dar dla dzieci szkolnych 95.

Dar Mikoaja I na restauracy

I

Wawelu 210

i

Dary dla ubogich 39.

Darest 84, 214.

Darowski 233.

; Dawne way 161, 162

I Dbrowski Henryk 129.

Dbrowskiego zwok projekt

sprowadzenia 91.

Demarkacya 105.

Dembiski Henryk 212.

: Dobra Tenczyskie 217.

i Dollega, pocztmistrz 38.

Dom burgrabski na Wawelu 79.

Dom Cypcera na podwalu 195.

Dom Girtlerowski ])rzy ulicy

I

Stolarskiej 132.

I

Dom Komisya zwany na ryn-

I

ku 151.

I

Dom Krzysztofory 1'0.

Dom Lipiskiego w Rynli:u g.

(Hotel Drezdeski) \)S, 143,

196.

Dom Lubowieckiego na Kle-

parzu 176, 235.

Dom maarnia przy ul. Grodz-

kiej 94.

Dom Missyonarzy na Strado-

miu 242.

Dom mydlarnia \\ kocu ulicy

Sawkowskiej 186.

Dom Obscielwitza w ulicy w.
Jana 38.
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J)om ogólnego schronienia n-

bogich 79.

Dom Podelwie na ulicy Grodz-

kiej 244.

Dom potrynitarski na ulicy w.
Jana 320.

Dom Prymasowski przy ulicy

Grodzkiej 244, 245, 246.

Dom Przybylskiego w rynku

przy ulicy Floryaskiej 142.

Dom Senacki przy kociele w.
Piotra 222.

Dom Starociiiski na Wawelu
zwany Grodem 79.

Dom Sztumera w Rynku 142.

])om ubóstwa w. Szczepana 79.

Dom w. Szymona i Judy 79.

Dom Paac biskupi 99, 138, 155

Drukarnie 118.

Drukarnie krakowskie 147.

Drukarnia Mateckiego 159.

Drukarnie w Puawach 215.

Dubiecki ks 4'\ 1H5.

Dunaj 204.

Dutkiewicz F. S., kompozytor

136, 145, 153.

Dwór biskupi na Prdniku 244,

245, 246.

Dybacz Micha 204.

Dykcyonarz poetów 117.

Dyktator 224.

Dyluwialne wykopalisko 155,

158, 206.

Dzianoty, kan. 73, 78, 95, 213.

Dziedzicki, drukarz 118.

Dzienniki 13, 14

Drzewiecki Wawrzyniec 30.

Dzieduszycka Anna 108.

Elegia na mier Kociuszki

113.

Elsner Józef, kompozytor 124,

128, 199, 223.

Erem Kamedulow 96.

Escudero 155.

Fabryka galanteryjna 213.

Filantrop 95

Florkiewicz 165.

Florkiewdcz Kajetan 9, 217.

Florkiewicz Pawe 1.^0, 212.

Fosy miejskie 179.

Fouche 26.

Fredro Aleks. 184, 190, 205.

Fundacya Straszewskiego 179.

Furmankiewicz W, 177.

Góra w. Bronisawy 122, 134,

155, 158.

Gordon Karol 19, 30.

Górne myny 119, 143.

Gostkowska Józefa 217.

Grabowski Ambroy 118.

Gralew^ski Antoni 19.

Grenadyerzy 19, 57.

Grilparzer 202.

Groby królewskie 57, 58, 102.

Grób przedhistoryczny 53.

Grochów 227.

Gród 79.

Grodzicki Feliks 8, 9, 30, 79,

86, 14S, 165, 224.

Grodzicka Teresa 217.

Griinbaum Józef 95.

Grzybowski Aleksander 105.

Guderle Ignacy 2 3.

Gudrajczyk 226.

Gwardya miasta Krakowa 18,

19, 57.

Gwardya narodowca 225.

Gabinet zoologiczny w A\'ar-

szawie 207.

Gabrielu 221.
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Galerya obrazów projekt lóo.

(lalli Kazimierz Eliasz 172.

Garycki ksidz 16

Gawroiiski Franc. Salezy 220.

Gazeta krakowska 152.

Gdask 193.

Geometra przysigy 189.

Gimnastyka 120.

Gimiiazyum 246.

Girtler 191.

Giiiliani Micha 109.

Goldotii 60, 121.

Gobiowski ul^asz 209.

Goiicliowski Józef 22.

Goniec krakowski 236.

Gokowicz Jakób 42.

Hart 143.

Haydn 92, 184.

Hauptwacli 80, 227.

Hezel Antoni 217.

Himonowski 97, 99.

Hoilfeld 20.

Hoszowski Mik , nekrolog 199.

Hotel Drezdeski 93, 143, 196.

Hudson Lowe 33, 139

llluminacya 27, 37, 38, 39, 40,

62, 87, ioO, 106, 148, 149, 162,

183, 301.

llluminacyi zakaz 227.

Ingres biskupa Slcórkowskiego

212.

Inserat 40.

Insignia 99.

Jabonowski ksi Antoni 82.

Jackowski, muzyk 165.

Jaczewski Franciszek 70.

Jaksice 206.

Jakubowski Franciszek 109.

Janowski Jacek 81.

Janowski Józet 207.

Jaroski W. 207.

i Jatki rybne pod Sulciennieami

i

156.

' Jesiotr 156.

John, rytownik 27.

I

Jubileusz Nikorowicza J. 177.

I

Juszyski 117, 147.

Kalderon 180, 199.

Kalisz 103.

Kameduli 96.

I

Kamiski J. N. 114, 199.

i

Kanay miejskie 119.

I

Kantata 148, 149, 151, 183.

Kapela Janczarska 97, 98

Kaplice 79.

Kaplica Zygmuntowska 220.

Karnawa 1 92.

I

Karta vonstytucyjna 87.

i

Karty patryotyczne 164.

;
Karuzel na Zamku 157, 158.

Kasyna 149, 192.

: Katafalk 57, 18'».

I

Katedra Pocka 185.

Katedra krakowska, patrz ko-

k(\cioly.

;

Kazimierz, król 150.

i Kazimierz Jagielloczyk 205.

;

Kazimierz miasto 244.

I

Kccy, kompozytor 158

i

Kpiele w Krzeszowicach 33.

Kielce 235.

Kirchmajer ^lateusz 212.

Klasztor w. Andrzeja 221.

w. Agnieszki 242, 243.

„ Francisz^anów 242.

Zwierzyniecki 154.

w Tycu 160.

Kleparz 186, 235.

Kliniki 196.

Klucze miasta 84
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Kluszewski Jacek 47.

Knotz 87, 151.

Koch 161.

Koch Bogumi Rudolf 228.

Kokular Aleksander 107.

Kollegia 97.

Kollegium w. Barbary 98.

„ Jagielloskie 246.

„ minus 246.

Koacz Maciej 105.

Koo gimnastyczne w. Schola-

styki 186.

Komisarze dworów opieku-

czych 7, 10, 18, 19, 22, 23,

29, 31, 32, 35, 37, 48, 62, 75,

80, 85, 86.

Komisarze demarlcacyjni 48, 56,

62, 165, 189.

Komisa-ze edukacyjni 189.

„ wociascy 189.

Komitet bezpieczestwa 223.

„ budowy mogiy T. Ko-

ciuszki 154.

Komitety do urzdzenia Rze-

czypospolitej 9.

Komitet restaur. Wawelu 211.
^

„ skadek na restaura-
|

cy Zamku 217.
|

Kompas 163, I

Kompozycya muzyk, na cze
|

Kociuszki 82.

Koncert 95, 109, 123, 126, 133, I

148, 155, 157, 165, 20->, 209, I

215.
I

Konfraternia woska 79.

Kongregacya kupiecka 181.

Kongres wiedeski 4.

Konik Zwierzyniecki 138.
j

Konstytucya m. Krakowa 6, 7, i

11, 12, 13, 85, 105, 161.
I

Kontrakty witojaskie 101,

119, 137, 157!

Konserwator Uniwersytetu 199.

Konstanty W. ksi 100.

Konwicki 105.

Kopalnie wga 32.

Kopernika pomnik 171.

Kopiec Kociuszki 121, 127,

134, 155, 164.

Kopiec Wandy 122.

„ Krakusa 122.

Kordon choleryczny 230.

Koció w. Anny 16, 85, 146,

165, 172, 184

Koció Bernardynów 214.

,, Boego Ciaa 95.

,, w. Foryana 82,

,. Franciszkanów 218.

„ Kapucynów 72.

Koció w. Katarzyny 244, 246.

Koció katedralny 27, 37, 38,

39, 42, 62, 75, 77, 82, 100,

102. 129, 203, 213, 220, 222.

Koció Misyonarzy 16.

Koció Panny Maryi 7, 30, 56,

87, 106, 125, 137, 142, 144,

161, 163, 213, 228.

Koció w. Piotra 29, 56, 85,

218

Koció w. Szczepana 242.

,, w. Urszuli 47.

Koció w. Krzya na Klepa-

rzu 83.

Koció w. Walentego na Kle-

parzu 83.

Koció Kamedulów na Biela-

nach 98.

Koció w Puawacli 194.

Koció w Piotra i Pawia

w Tycu 160.
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Koció w. Andrzeja w 'Pyiicu

160.

Koció w. Aleksandra av AVar-

szawie 194.

Koció Bernardynów w War-
szawie 194.

Kocioów sprzeda 83.

Kocioów sprzty 79.

Kociuszlco 23, 24, 25, 26, 36,

67, 68, 60, 70, 71, 72, 76, 77,

80, 82, 134, 155, 158, 164.

Kociuszko, elegia na mier
113.

Kociuszko , naboestwa 72

,

73, 77.

Kociuszko, poemat francuski

na jego cze, pogrzeb 70,

71, 93.

Kociuszko, pomnik 68.

,,
sypanie mogiy 121,

127, 134, 155, 164.

Kociuszki mier 67, 70.

sprowadzenie zwok
77, 80, 82.

Kociuszki tyto 161.

Kociuszko, kompozycya muzy-

kalna na cze jego 82.

Kosmorama 210.

Kossowski 214.

Koszary miejskie 242.

,, na Zamku 20.

Kozakiewicz, malarz 159.

Kozicki 98.

Krasicki 205.

Krassowski 232, 233.

Kratter 224, 225

Krischker Karol 244.

Krogulski Józio 212.

Królestwo kongresowe 5.

Krzeszowice 32, 120.

Krzeszowice, teatr 120.

„ zabawa 120.

„ paac 120.

bal 120.

Krzyanowski Adam 22.

„ Tomasz 83.

„ klarnecista 118.

Ksiga ofiar 134, 137.

„ ustaw 22.

Ksigarnie krakowskie 206.

Ksigarnia Friedleina 136.

Maja 136.

Mateckiego 136,

138, 157.

Ksigarnia Grabowskiego 138,

147, 157.

Ksistwo Poznaskie 5, 203.

„ Warszawskie 3, 5.

Ksiarski Mikoaj 19.

Kuchnia parowa 214.

Kuciski Wojciech 212.

Kurator Cniwersytetu 191.

Ivurpiski Karol 113, 114, 123,

124, 128, i:'0, 135, 150, 171

202.

Kurs zimowy teatr 144.

Kuryer Warszawski 208.

Kutuzow 3.

Kwiatkow^ski Miclia 70.

La Harpe 24.

Lampi Franciszek 89.

Lampi Jan 89.

Le Brun Piotr 107.

Lessing 132, 152

Lewicki 206.

Lewkowicz prof. 118.

Librowski Piotr 184.

Liceum w. Barbary 175.

Licytacya sprztów kocielnyci

79.
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Linowski A\'ojc. D, 19, 57, 178.

Lipiski Karol 180, 202, 215.

Lipowski baron Emanuel 88.

Literatura: 37, 117, 138, 136,

147, 157, 159, 20G, 211, 215.

Litografia 118.

Litwiski Walenty 10, 11, 22,

26, 41, 77, 107.'

Lizander 107.

Lorenz Franciszek 42, 222, 226,

227.

Losowanie dla wocian 42.

Loterya 151, 163, 466.

agowski ksi<lz 143

acucki ^\lnceuty, ksidz 8,

29, 56, 57, 76. 95

ski Józef 42.

towski ksidz 207.

owicz 208.

ubieski, kanonik 203.

ukasiewicz, malarz 185.

Maj Jan 37, 41, 152, 236.

Majówka 96.

Majeranowski 62.

Majewski, skrzypek 133.

Makarowicz W. 193

Malarnia 94.

Malarstwo 154, 173.

Maliski Pawe 108.

Maliszewski 205.

]\Iamut 206.

Marciszewski 96.

Marczyk, ksidz 97.

Mariski W. 15.

Markiewicz Roman 22, 208.

Marsz Dyktatora 223.

Matecki, ksigarz 117.

Matecki Józef 133, 136.

Mayerowa 215.

Mczeski 226.

I

Mczyski Wojciech 19.

I

Mdrzykowski 19.

Medal pomitkowy 179.

Mennica w Warszawie 194.

Miczyski Ignacy 8, 27, 36,

37, 38, 39, 48, 62, 76, 80.

Michaowski Józef 9, 30.

Micheli Wilhhn 132.

Mickiewicz 205.

Mieroszewski 123.

Ignacy 223.

Jacek 9, 18, 207.

Jan 47, 170, 183.

Stanisaw 21, 22,

3(;, 65.

Mikoaj I 187, 192. 202. 207,

209, 210, 222.

Milicya kr. 18, 19, 20, 30, 48,

55, 134.

Mikowski 19.

]\riniaturzystka 93.

Mucia Szymon 42.

Myny 32.'

górne 119, 143.

Mody 153.

Mogia 183.

Molier 129, 191.

Monitor 236.

Morbitzer 86.

Antoni 9, 181, 218.

Morsztyn Ludwik 212.

Mostowski 'I\ 36.

Mosty 104.

Mozart 73, 76, 160, 166.

iSIundury milicyi 20.

Mury miejskie 188, 195, 244, 245.

Muzyka 47, 57, 88, 108, 112,

146, 151, 161, 162, 184.

Muzyka, zob. Tow. muzyczne,

orkiestra, koncert, ojiera 1 82.
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Miinnicli, profesor 120.

Naboestwo urzdowe 222.

Napoleon 3, 4, 5, 15, 24, 27, 65,

66, 101, 102, 104, 108, 115,

117, 125, 135, 138, 140, 145,

229.

Nejman Leonora 209.

Niedwied 227.

Niemcewicz J. N. 103, 113, 133,

185, 171, 199, 211, 216, 231.

Nikorowicz Józef 29, 177, 197.

Nowakiewicz Kazimierz, kom-

pozytor 96, 144, lól.

Nowakowski J. N. 205.

Nowicki 152.

Nowiski Tomasz 30.

Numizmaty 142, 154, 182.

Nuty 144.

Obiad uroczysty 23. 31, 38, 40.

106, 148, 162, 177, 183, 213.

Obóz nad Dunajem 204.

Obraz Brodowskiego 114.

Obrazów wystawa 94

Obserwatoryum 42, 102.

Obserwatoryum w ^^'arszu^^ie

194.

Odznaczenie literatów polskich

i: 09.
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